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1. Obecné pokyny
Tento návod je určen specializovaným technikům.

1.1 Související dokumentace
 	 Návod k obsluze WPM
 	 Návod k obsluze a instalaci tepelného čerpadla
 	 Návod k obsluze a instalaci součástí, které patří 

k zařízení
 	 Seznam hlášení z WPMsystem

 Upozornění
Informace k „záruce“ a „životnímu prostředí a recyklaci“ 
naleznete v návodu k obsluze přístroje.

1.2 Bezpečnostní pokyny

1.2.1 Struktura bezpečnostních pokynů

!  UVOZUJÍCÍ SLOVO - Druh nebezpečí
Zde jsou uvedeny možné následky nedodržení bezpeč-
nostních pokynů.
ff Zde jsou uvedena opatření k odvrácení nebezpečí.

1.2.2 Symboly, druh nebezpečí

Symbol Druh nebezpečí
 
 

Úraz 
 

 
 

Úraz elektrickým proudem 
 

1.2.3 Uvozující slova

UvOzUJíCí 
SLOvO

význam

NEBEZPEČÍ Pokyny, jejichž nedodržení má za následek vážné nebo 
smrtelné úrazy.

VÝSTRAHA Pokyny, jejichž nedodržení může mít za následek vážné 
nebo smrtelné úrazy.

POZOR Pokyny, jejichž nedodržení může mít za následek středně 
vážné nebo lehké úrazy.

1.3 Jiné symboly použité v této dokumentaci

 Upozornění
Obecné pokyny jsou označeny symbolem zobrazeným 
vedle.
ff Texty upozornění čtěte pečlivě.

Symbol význam
 
 

Věcné škody
(poškození přístroje, následné škody, poškození životního 
prostředí)

 
 

Likvidace přístroje 
 

ff Tento symbol vás vyzývá k určitému jednání. Potřebné úkony 
jsou popsány po jednotlivých krocích.

��� Tyto symboly ukazují úroveň nabídky softwaru (v tomto 
příkladu 3. úroveň).

1.4 Měrné jednotky

 Upozornění
Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny rozměry uvedeny 
v milimetrech.

2. Zabezpečení
Instalaci, uvedení do provozu, údržbu a opravy přístroje smí pro-
vádět pouze autorizovaný servis.

2.1 Předpisy, normy a ustanovení

 Upozornění
Dodržujte všechny národní a místní předpisy a ustano-
vení.

2.2 Všeobecné bezpečnostní pokyny
Řádnou funkci a spolehlivý provoz lze zaručit pouze v případě 
použití původního příslušenství a originálních náhradních dílů 
určených pro tento přístroj.

2.3 Pokyny
 - Používejte přístroj pouze v plně instalovaném stavu a se 

všemi bezpečnostními zařízeními.

2.4 Kontrolní symbol
Viz typový štítek na přístroji.

!

!
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3. Popis přístroje
Regulátor tepelného čerpadla je hlavním regulátorem rozšiřitel-
ného systému WPM. Přístroj podporuje regulaci jednoho přímého 
topného okruhu a dvou směšovaných topných okruhů. Dvě tepel-
ná čerpadla lze provozovat v kaskádě. Přístroj nabízí poruchový 
kontakt 230 V pro externí snímač poruch zařízení. Vysoce účinná 
oběhová čerpadla lze připojit přímo přes výstupy relé, popř. vý-
stupy PWM. Základní deska WPM se nachází v nástěnné skříni, 
která nabízí prostor pro další součásti, např. relé na montážní lištu 
atd. Celý systém se ovládá pomocí vestavěné ovládací jednotky 
ovládacím prvkem Touch-Wheel. K dostání je volitelně internetové 
rozhraní a rozhraní Smart Home.

Kaskádová regulace

Pro výrobu tepla lze ovládat maximálně 6 stupňů tepelného čer-
padla.

Přípustná maximální konfigurace pro kaskádovou regulaci závisí 
na použitých typech tepelných čerpadel.
 - 6 tepelných čerpadel s kompresorem
 - Od třetího připojeného tepelného čerpadla je třeba použít 

rozšíření tepelného čerpadla WPE.

Přehled funkcí
 - Rychlá instalace díky 4žilové datové sběrnici a systémové 

rozšíření přes rozšíření tepelného čerpadla WPE
 - Ovládání druhého zdroje tepla pro výrobu teplé vody a topení
 - Spínání různých oběhových čerpadel podle potřeby
 - Zadání limitů pro protizámrazovou ochranu zařízení a tepel-

ných čerpadel
 - Rezerva chodu hodin minimálně 10 hodin
 - Automatické spuštění čerpadel 
 - Možnost resetu
 - Uložený seznam hlášení s přesným zobrazením chybového 

kódu včetně data, času a rejstříku tepelných čerpadel na 
displeji.

 - Rychlá a přesná diagnostika závad prostřednictvím diagnos-
tiky zařízení včetně kontroly teploty tepelného čerpadla a 
periferií bez přídavných zařízení 

 - Přednastavení časových programů pro všechny topné okruhy 
a okruhy teplé vody

název výrobku Objednací číslo
WPM 234727

3.1 Příslušenství
Následující příslušenství lze nainstalovat k rozšíření ovládání te-
pelného čerpadla.

3.1.1 Dálkový ovladač FE 7

PI
C0

00
00

60
9

Pomocí otočných ovladačů dálkového ovládání FE 7 můžete pro-
vádět následující nastavení:
 - změnit požadovanou teplotu v místnosti pro topný okruh 1 o 

± 5 °C
 - přepínat mezi provozními režimy

Dbejte na to, že změna požadované teploty místnosti se může 
provádět pouze v nastavitelných provozních režimech.

Symbol Režim
REZIM PROGRAM 

REZIM ECO 

KOMFORTNI REZIM 

 Upozornění
Dálkové ovládání je účinné pouze v REZIM PROGRAM re-
gulátoru tepelných čerpadel.
Teplotu pro doby ohřevu lze nastavit v REZIM PROGRAM 
na dálkovém ovládání.

3.1.2 Dálkové ovládání FET

PI
C0

00
06

08
7

Digitální dálkové ovládání FET umožňuje ovládání topného okruhu. 
Dálkové ovládání měří relativní vlhkost a teplotu v místnosti.
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3.1.3 Internet-Service-Gateway ISG

PI
C0

00
01

00
2

Internet-Service-Gateway (ISG) je Ethernetgateway v nástěnném 
krytu a je zapojeno do LAN (lokální síť).

Přístroj umožňuje obsluhu, nastavení a kontrolu údajů zařízení te-
pelného čerpadla pomocí webového prohlížeče počítače, laptopu 
nebo tabletu v lokální domácí síti.

Na přání zákazníka lze provádět automatický přenos dat přístroje 
přes internet na náš servisní portál SERVICEWELT.

3.1.4 Rozšíření tepelného čerpadla WPE

PI
C0

00
06

03
7

Rozšíření tepelných čerpadel WPE doplňuje systém WPM o další 
funkce. Dodatečné funkce lze nastavit na ovládací jednotce regu-
látoru tepelného čerpadla WPM.

Rozšíření tepelných čerpadel WPE nabízí:
 - dva další smíšené topné okruhy
 - bazénový regulátor pro primární a sekundární zapojení 

bazénu
 - dvě dodatečná rozhraní 0...10 V
 - diferenciální regulátor
 - spínací výstupy

Rozšíření tepelných čerpadel WPE:
 - umožňuje zapojení druhého zásobníku teplé vody se samo-

statným programem teplé vody
 - umožňuje kaskády až šesti tepelných čerpadel
 - doplňuje základní funkce regulátoru tepelného čerpadla 

WPM o možnosti napojení technologie rozvodu tepla v budo-
vách GLT

3.1.5 EASYTRON Connect

PI
C0

00
07

40
9

Pomocí systému EASYTRON Connect je realizována regulace v 
jednotlivých místnostech u topných systémů v budovách. Systém 
lze připojit k tepelnému čerpadlu prostřednictvím ISG webu nebo 
může pracovat samostatně. Je-li systém připojen k tepelnému čer-
padlu, je možná regulace v jednotlivých místnostech s vyžádáním 
potřeby. Je možné ovládání prostřednictvím aplikace EASYTRON 
Connect.

Je-li tepelné čerpadlo integrováno do systému, výsledkem jsou 
následující funkce:
 - Systém může pro připojené topné okruhy optimalizovat topné 

křivky tepelného čerpadla.
 - Systém může pro odtávání tepelného čerpadla otevřít všech-

ny topné okruhy.
 - Systém umožňuje definovat místnosti, které mají být chlaze-

ny tepelným čerpadlem.

Systém lze používat k topení pomocí nástěnných topných těles 
nebo podlahového topení. Je-li v topném zařízení integrován zá-
sobník teplé vody, může systém ovlivnit přípravu teplé vody.

S tímto systémem lze regulovat 24 místností. V každé místnosti 
lze ovládat maximálně čtyři stavěcí pohony pro topná tělesa nebo 
kanály pro podlahové topení.

Ve spojení s regulací pro podlahové topení je v každé místnosti 
nutný jeden snímač teploty v místnosti.

4. Kompatibilita přístroje

 Upozornění
Několik tepelných čerpadel se nesmí přímo připojit k re-
gulátoru tepelného čerpadla.
ff Použijte s těmito tepelnými čerpadly vnitřní jednot-
ku, ve které je regulátor tepelného čerpadla zabudo-
ván již z výroby.
ff Dodržujte údaje uvedené v podkladech k tepelnému 
čerpadlu.
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5. Připojení externích součástí

 VÝSTRAHA elektrický proud
Veškeré elektroinstalační práce a připojování elektric-
kých přípojek provádějte výhradně v souladu s národ-
ními a místními předpisy.

 VÝSTRAHA elektrický proud
ff Při provádění všech prací odpojte tepelné čerpadlo 
od napětí.

 VÝSTRAHA elektrický proud
K přípojkám nízkého napětí přístroje se smí připojovat 
pouze součásti, které pracují s bezpečným malým na-
pětím (SELV) a zajišťují bezpečné odpojení od síťového 
napětí.
Připojením jiných součástí mohou být části přístroje a 
připojené součásti pod síťovým napětím.
ff Používejte pouze námi schválené součásti.

 Upozornění
Ve spojení s regulátorem tepelného čerpadla WPM pou-
žívejte servomotor mísiče HSM.

5.1 Montáž čidla
ff Před uvedením do provozu k přístroji připojte všechna ne-
zbytná čidla.

5.1.1 Snímač venkovní teploty AF PT

Teplotní snímače mají rozhodující vliv na funkci topného systému. 
Proto je třeba dbát na správné uložení a dobrou izolaci čidel.

Snímač venkovní teploty instalujte na severní nebo severovýchod-
ní stěnu. Minimální rozestupy: 2,5 m od povrchu, 1 m na stranu 
od okna a dveří. Snímač venkovní teploty musí volně vystaven být 
vlivům počasí, nikoli však přímému slunečnímu záření; nesmí být 
chráněn. Nemontujte snímač venkovní teploty nad okna, dveře a 
vzduchové šachty.

Montáž:

D
00

00
07

12
92

1

2

3

1 Těleso čidla
2 Držák čidla
3 kabelová průchodka
ff Propíchněte kabelovou průchodku ostrým předmětem v 
místě k tomu určeném.
ff Zasuňte kabelovou průchodku do vybrání v držáku čidla.

ff Zasuňte kabel do kabelové průchodky.
ff Připojte kabel k připojovací svorce.
ff Utáhněte šrouby na připojovací svorce.
ff Připojte elektrické přívodní vedení ke svorce čidla X1.3.
ff Zatlačte držák čidla do tělesa čidla tak, aby slyšitelně zacvakl.
ff Připevněte těleso čidla pomocí hmoždinky a šroubu na stěnu.

5.1.2 Ponorné / příložné čidlo TAF PT

Montáž jako příložné čidlo

D
00

00
07

02
37

ff Očistěte trubku.

 Upozornění
Vybrání na přídržné sponě jsou různě velká.

ff Zatlačte menší vybrání přídržné spony do jednoho ze zářezů 
čidla.
ff Přitlačte větší vybrání přídržné spony na čidlo.
ff Naneste na čidlo tepelně vodivou pastu.
ff Upevněte čidlo pomocí přídržné spony a vázací pásky.

Montáž jako ponorné čidlo

D
00

00
07

13
42

Ponorné čidlo je zapotřebí pro ponornou jímku v akumulačním 
zásobníku.
ff Zatlačte pružinu směrem dolů. Pružina slouží k fixaci čidla 
do ponorné jímky.
ff Naneste na čidlo tepelně vodivou pastu.
ff Zasuňte čidlo do ponorné jímky.
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5.1.3 Odporové hodnoty snímače

Teplota ve °C Snímač PT 1000 
Odpor v Ω

- 30 882
- 20 922
-10 961
0 1000
10 1039
20 1078
25 1097
30 1117
40 1155
50 1194
60 1232
70 1271
80 1309
90 1347
100 1385
110 1423
120 1461

5.2 Dálkový ovladač FE 7

 Upozornění
Pokud připojíte dálkové ovládání FE 7, nelze používat 
dálkové ovládání FET.

Připojovací pole FE 7

3 1
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Pomocí dálkového ovládání FE 7 lze změnit požadovanou teplotu v 
místnosti pro topný okruh 1 o ± 5 °C. Tato funkce je aktivní pouze 
v REZIM PROGRAM. Dodatečně můžete změnit provozní režim. 
ff Zapojte dálkové ovládání na svorku X1.13.

5.3 Dálkové ovládání FET

 Upozornění
Pokud připojíte jedno nebo několik dálkových ovládání 
FET, nelze používat dálkové ovládání FE 7.

Připojovací panel FET

+ - L H

1 6
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24

Digitální dálkové ovládání FET umožňuje pohodlné ovládání topné 
zóny.
ff Připojte dálkové ovládání k jedné ze svorek „CAN B“.
ff Dodržujte pokyny uvedené v návodu k provozu FET.

5.4 Internet Service Gateway ISG
Za pomoci Internet Service Gateway ISG lze realizovat obsluhu 
tepelného čerpadla v lokální domácí síti a i na dálku na cestách 
pomocí internetu.
ff Připojte Internet Service Gateway k jedné ze svorek „CAN B“ 
(bez „+“).
ff Respektujte návod k provozu ISG.

Napájení ISG se neprovádí pomocí tepelného čerpadla.

6. Uvedení do provozu
Veškerá nastavení regulátoru tepelného čerpadla (viz seznam v 
kapitole „Nastavení / Nastavení parametrů“ v návodu k uvedení 
regulátoru tepelného čerpadla do provozu), uvedení zařízení do 
provozu a instruktáž provozovatele zařízení musí provést autori-
zovaný servis.

Uvedení do provozu je nutné provést v souladu s tímto návodem 
k instalaci a návodem k obsluze a instalaci a návody ke všem 
součástem, které náleží k soustavě tepelných čerpadel. 

 Upozornění
První uvedení do provozu je v ceně zařízení a provádí 
ho pouze centrální servis nebo jím pověření odborníci.

6.1 Inicializace sběrnice
Při připojení sběrnicového vedení se vytvoří nejen elektrické spo-
jení pro komunikaci zařízení. Při uvádění do provozu získá přístroj 
prostřednictvím sběrnicového vedení také specifickou adresu pro 
ovládání tepelného čerpadla.

6.1.1 Obecné informace

 Upozornění
V rozvaděči každého tepelného čerpadla je místo pro při-
pojení dvou 3žilových sběrnicových kabelů, tzn. sběrni-
cový kabel mezi tepelnými čerpadly je zapojen paralelně.

 Upozornění
V kaskádě musí být tepelná čerpadla, která jsou určena k 
ohřevu teplé vody, inicializována jako první. Zbylá tepelná 
čerpadla se poté připojí v libovolném pořadí.
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 Upozornění
Než bude k WPM přivedeno napětí, je nutné připojit 
všechna požadovaná čidla. Dodatečně připojená čidla 
nebudou WPM rozpoznána.
Příklad: Pokud čidlo v zásobníku teplé vody nebylo při 
prvním uvedení do provozu připojeno, všechny parame-
try, programy a teploty teplé vody se skryjí. Odpovídající 
hodnoty nelze naprogramovat.

 Upozornění
V případě nesprávné inicializace je nutné všechny IWS 
(interní řídicí jednotka tepelného čerpadla) resetovat a 
znovu inicializovat (viz kapitolu „Možnosti resetu / Nová 
inicializace IWS“).

 Upozornění
Pokud je sběrnicový kabel mezi WPM a tepelným čer-
padlem přerušen, celá soustava tepelných čerpadel se 
vypne.  

6.1.2 Postup při připojení sběrnice

Při připojování sběrnice musíte bezpodmínečně dodržet násle-
dující pořadí:
ff Připojte síťové napětí k regulátoru WPM.
ff Připojte síťové napětí k modulu WPE (je-li k dispozici).
ff Připojte síťové napětí k interní řídicí jednotce tepelného čer-
padla (IWS).
ff Síťové napětí pro kompresor a nouzové/přídavné topení 
nechte vypnuté, aby se tepelné čerpadlo během inicializace 
nemohlo nekontrolovaně rozběhnout.

V nabídce DIAGNOSTIKA / SYSTEM se pod KLIENT SBERNICE zobrazí 
všichni připojení klienti sběrnice s příslušnými verzemi softwaru.

Po dokončení inicializace tepelných čerpadel lze v nabídce DIA-
GNOSTIKA / SYSTEM v části TYPY TEPEL CERPADEL ověřit, zda se 
zobrazují všechna připojená tepelná čerpadla.

6.2 Konfigurace zařízení nastavením parametrů
Při chybné funkci zařízení se musí nejdříve zkontrolovat nastavení 
parametrů (viz kapitolu „Nastavení / Přehled parametrů“).

6.3 Možnosti resetu

6.3.1 Nová inicializace IWS

Toto resetování se má provést tehdy, pokud první uvedení do pro-
vozu nebo inicializace byly chybné.

Je nutné postupovat následovně:
ff Vypněte síťové napětí WPM.
ff Zapněte síťové napětí WPE (je-li k dispozici).
ff Vypněte síťové napětí tepelného čerpadla.
ff Odpojte připojení ke sběrnici.
ff Zapněte síťové napětí tepelného čerpadla.
ff Držte stisknuté resetovací tlačítko, dokud dvě vnější kontrolky 
LED trvale nesvítí.
ff Resetovací tlačítko opět uvolněte. Až nyní je IWS resetované 
a připravené pro novou inicializaci.

BA
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ff Opět zapněte síťové napětí.
ff Proveďte inicializaci sběrnice (viz kapitola „Uvedení do pro-
vozu / Inicializace sběrnice“).
ff Nastavte opět specifické parametry pro zařízení WPM a WPE.

6.3.2 Reset tepelného čerpadla

Toto resetování je nutné provést v případě, že se v průběhu dvou 
hodin provozu 5krát vyskytne závada tepelného čerpadla nebo 
hardwaru.
ff Aktivujte parametr RESET TEPELNE CERPADLO v nabídce 
UVED DO PROVOZU. 

Chyba se zruší. Tepelné čerpadlo je opět připravené k provozu.

7. Průvodce uvedením do provozu
Přístroj je vybaven Průvodcem uvedením do provozu, který vás při 
prvním spuštění provede nejdůležitějšími nastaveními.
ff Postupujte podle pokynů na displeji.
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8. Nabídka

 Upozornění
Podle připojeného typu tepelného čerpadla a příslušen-
ství se v jednotlivých nabídkách nezobrazují všechny pa-
rametry zařízení a hodnoty.

 Upozornění
Některé položky nabídky jsou chráněny kódem. Kód na-
programovaný ze závodu je 1 0 0 0.

 Upozornění
Položky nabídky zobrazené šedě jsou viditelné pouze v 
případě, že je připojeno rozšíření tepelného čerpadla 
WPE.

8.1 Struktura nabídky

�� INFO
�� ZARIZENI
�� TEPELNE CERPADLO

�� DIAGNOSTIKA
�� STAV ZARIZENI
�� STAV TEPELNEHO CERPADLA
�� ANALYZA TEPELNE CERPADLO
�� SYSTEM
�� INTERNI VYPOCET
�� SEZNAM HLÁŠENÍ
�� TEST RELE ZARIZENI
�� TEST RELE TEPEL CERPADLO

�� PROGRAMY
�� TOPNY PROGRAM
�� PROGRAM TEPLA VODA 1
�� PROGRAM TEPLA VODA 2
�� PROGRAM PARTY
�� PROGRAM PRAZDNINY
�� PROGRAM VYSOUSENI
�� PROGRAM TEP DEZINFEKCE
�� CIRKULACNI PROGRAM
�� BAZENOVY PROGRAM
�� TICHY PROGRAM 1
�� TICHY PROGRAM 2

�� NASTAVENI
�� NÁHLED
�� OBECNE
�� OBLIBENE
�� TOPENI
�� TEPLA VODA
�� CHLAZENI
�� BAZEN
�� DIFERENCIALNI REGULATOR 1
�� DIFERENCIALNI REGULATOR 2
�� TERMOSTATICKÁ FUNKCE 1
�� TERMOSTATICKÁ FUNKCE 2

�� UVED DO PROVOZU
�� ZDROJ
�� TOPENI
�� TEPLA VODA

�� KOMPRESOR
�� TICHY REZIM
�� I/O KONFIGURACE
�� NOUZOVY PROVOZ
�� RESET

8.2 Popis nabídky

�� INFO
V nabídce INFO můžete vyčíst teploty objemové průtoky a tlaky 
topného zařízení a tepelných čerpadel jako požadované a skutečné 
hodnoty.

 Upozornění
Nezapomeňte, že zobrazení skutečné a požadované 
hodnoty je možné pouze tehdy, je-li připojen příslušný 
snímač.

�� ZARIZENI

��� TEPLOTA VZDUCHU V MISTNOS
���� FE7
����� SKUTECNA TEPLOTA FE7 

Skutečná teplota v místnosti pro topný okruh 1 (HK1) 
(zobrazení pouze při připojeném dálkovém ovládání FE 
7)

°C 
 
 

����� POZADOVANA TEPLOTA FE7 
Požadovaná teplota v místnosti pro topný okruh 1 (HK1) 
(zobrazení pouze při připojeném dálkovém ovládání FE 
7)

°C 
 
 

���� FET 1 
����� SKUTECNA TEPLOTA FET 1 

Skutečná teplota v místnosti pro přiřazený topný okruh 
(zobrazení pouze při připojeném dálkovém ovládání 
FET)

°C 
 
 

����� POZADOVANA TEPLOTA FET 1 
Požadovaná teplota v místnosti pro přiřazený topný 
okruh (zobrazení pouze při připojeném dálkovém ovlá-
dání FET)

°C 
 
 

����� REL VLHKOST FET 1 %
����� TEPLOTA ROSNEHO BODU FET 1 

Teplota rosného bodu (zobrazení pouze při připojeném 
dálkovém ovládání FET)

°C 
 

���� FET 2 
����� SKUTECNA TEPLOTA FET 2 

Skutečná teplota v místnosti pro přiřazený topný okruh 
(zobrazení pouze při připojeném dálkovém ovládání 
FET)

°C 
 
 

����� POZADOVANA TEPLOTA FET 2 
Požadovaná teplota v místnosti pro přiřazený topný 
okruh (zobrazení pouze při připojeném dálkovém ovlá-
dání FET)

°C 
 
 

����� REL VLHKOST FET 2 %
����� TEPLOTA ROSNEHO BODU FET 2 

Teplota rosného bodu (zobrazení pouze při připojeném 
dálkovém ovládání FET)

°C 
 

���� FET 3
����� SKUTECNA TEPLOTA FET 3 

Skutečná teplota v místnosti pro přiřazený topný okruh 
(zobrazení pouze při připojeném dálkovém ovládání 
FET)

°C 
 
 

����� POZADOVANA TEPLOTA FET 3 
Požadovaná teplota v místnosti pro přiřazený topný 
okruh (zobrazení pouze při připojeném dálkovém ovlá-
dání FET)

°C 
 
 

����� REL VLHKOST FET 3 %
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����� TEPLOTA ROSNEHO BODU FET 3 
Teplota rosného bodu (zobrazení pouze při připojeném 
dálkovém ovládání FET)

°C 
 

���� FET 4
����� SKUTECNA TEPLOTA FET 4 

Skutečná teplota v místnosti pro přiřazený topný okruh 
(zobrazení pouze při připojeném dálkovém ovládání 
FET)

°C 
 
 

����� POZADOVANA TEPLOTA FET 4 
Požadovaná teplota v místnosti pro přiřazený topný 
okruh (zobrazení pouze při připojeném dálkovém ovlá-
dání FET)

°C 
 
 

����� REL VLHKOST FET 4 %
����� TEPLOTA ROSNEHO BODU FET 4 

Teplota rosného bodu (zobrazení pouze při připojeném 
dálkovém ovládání FET)

°C 
 

���� FET 5 
����� SKUTECNA TEPLOTA FET 5 

Skutečná teplota v místnosti pro přiřazený topný okruh 
(zobrazení pouze při připojeném dálkovém ovládání 
FET)

°C 
 
 

����� POZADOVANA TEPLOTA FET 5 
Požadovaná teplota v místnosti pro přiřazený topný 
okruh (zobrazení pouze při připojeném dálkovém ovlá-
dání FET)

°C 
 
 

����� REL VLHKOST FET 5 %
����� TEPLOTA ROSNEHO BODU FET 5 

Teplota rosného bodu (zobrazení pouze při připojeném 
dálkovém ovládání FET)

°C 
 

��� TOPENI
���� VENKOVNI TEPLOTA °C
���� SKUTECNA TEPLOTA HK 1 

Skutečná teplota topného okruhu 1
°C 

���� POZADOVANA TEPLOTA HK 1 
Požadovaná teplota topného okruhu 1 (HK1), při regulaci 
na pevnou hodnotu se zobrazí hodnota pevné teploty.

°C 
 

���� SKUTECNA TEPLOTA HK 2 
Skutečná teplota topného okruhu 2

°C 

���� POZADOVANA TEPLOTA HK 2 
Požadovaná teplota topného okruhu 2 (HK2), při regulaci 
na pevnou hodnotu se zobrazí hodnota pevné teploty.

°C 
 

���� SKUTECNA TEPLOTA HK 3 
Skutečná teplota topného okruhu 3

°C 

���� POZADOVANA TEPLOTA HK 3 
Požadovaná teplota topného okruhu 3 (HK3), při regulaci 
na pevnou hodnotu se zobrazí hodnota pevné teploty.

°C 
 

���� SKUTECNA TEPLOTA HK 4 
Skutečná teplota topného okruhu 4

°C 

���� POZADOVANA TEPLOTA HK 4 
Požadovaná teplota topného okruhu 4 (HK4), při regulaci 
na pevnou hodnotu se zobrazí hodnota pevné teploty.

°C 
 

���� SKUTECNA TEPLOTA HK 5 
Skutečná teplota topného okruhu 5

°C 

���� POZADOVANA TEPLOTA HK 5 
Požadovaná teplota topného okruhu 5 (HK5), při regulaci 
na pevnou hodnotu se zobrazí hodnota pevné teploty.

°C 
 

���� SKUT TEPLOTA TOP VODY TC °C
���� SKUT TEPLOTA TOP VODY NHZ °C
���� SKUTE TEPLOTA VRATNE VODY TC °C
���� SKUT TEPLOTA TOP VODY °C
���� SKUTE TEPLOTA VRATNE VODY °C
���� PEVNA POZADOVANA TEPLOTA °C
���� SKUT TEPLOTA AKUMULACE °C
���� POZADOVANA TEPLOTA AKUMUL °C
���� TLAK V TOPENI bar
���� OBJEMOVY PROUD l/min
���� TEPL PROTIZAMR °C

��� TEPLA VODA 1

���� SKUTECNA TEPLOTA 
Skutečná teplota teplé vody

°C 

���� POZADOVANA TEPLOTA 
Požadovaná teplota teplé vody

°C 

���� OBJEMOVY PROUD l/min

��� TEPLA VODA 2
���� SKUTECNA TEPLOTA 

Skutečná teplota teplé vody
°C 

���� POZADOVANA TEPLOTA 
Požadovaná teplota teplé vody

°C 

��� CHLAZENI
���� SKUTECNA TEPLOTA °C
���� POZADOVANA TEPLOTA °C
���� SKUTECNA TEPLOTA KK1 

Skutečná teplota chladicího okruhu, chladicí okruh 1 (KK1)
°C 

���� POZADOVANA TEPLOTA KK1 
Požadovaná teplota chladicího okruhu, chladicí okruh 1 
(KK1)

°C 
 

���� SKUTECNA TEPLOTA KK2 
Skutečná teplota chladicího okruhu, chladicí okruh 2 (KK2)

°C 

���� POZADOVANA TEPLOTA KK2 
Požadovaná teplota chladicího okruhu, chladicí okruh 2 
(KK2)

°C 
 

���� SKUTECNA TEPLOTA KK3 
Skutečná teplota chladicího okruhu, chladicí okruh 3 (KK3)

°C 

���� POZADOVANA TEPLOTA KK3 
Požadovaná teplota chladicího okruhu, chladicí okruh 3 
(KK3)

°C 
 

���� SKUTECNA TEPLOTA KK4 
Skutečná teplota chladicího okruhu, chladicí okruh 4 (KK4)

°C 

���� POZADOVANA TEPLOTA KK4 
Požadovaná teplota chladicího okruhu, chladicí okruh 4 
(KK4)

°C 
 

���� SKUTECNA TEPLOTA KK5 
Skutečná teplota chladicího okruhu, chladicí okruh 5 (KK5)

°C 

���� POZADOVANA TEPLOTA KK5 
Požadovaná teplota chladicího okruhu, chladicí okruh 5 
(KK5)

°C 
 

��� ZDROJ TEPLA EXTERNI
���� SKUTECNA TEPLOTA °C
���� POZADOVANA TEPLOTA °C
���� BIVALENTNI TEPLOTA TOPENI HZG 

Bivalentní bod Topení
°C 

���� MEZE POUZITI TUV 
Meze použití topení

°C 

���� BIVALENT TEPL TEPLA VODA 
Bivalentní bod teplá voda

°C 

���� MEZE POUZITI TUV 
Meze použití teplá voda

°C 

���� PROVOZNI DOBA Hodiny

��� ELEKTRICKY PRIDAVNY OHREV
���� BIVALENTNI TEPLOTA TOPENI HZG 

Bivalentní bod Topení
°C 

���� MEZE POUZITI TUV 
Meze použití topení

°C 

���� BIVALENT TEPL TEPLA VODA 
Bivalentní bod teplá voda

°C 

���� MEZE POUZITI TUV 
Meze použití teplá voda

°C 

��� ZDROJ
���� TEPLOTA ZDROJE °C
���� TEPLOTA ZDROJE MIN °C
���� ZDROJOVY TLAK bar
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��� CIRKULACE
���� SKUTECNA TEPLOTA °C
���� POZADOVANA TEPLOTA °C

��� BAZEN
���� SKUTECNA TEPLOTA °C
���� POZADOVANA TEPLOTA °C
���� SKUTECNA TEPLOTA PEVNA HODNOTA °C
���� POZADOVANA TEPLOTA PEVNA HODNOTA °C

��� DIFERENCIALNI REGULATOR 1
���� TEPLOTA CIDLA 1 °C
���� MINIMALNI TEPLOTA °C
���� TEPLOTA CIDLA 2 °C
���� MAXIMALNI TEPLOTA °C

��� DIFERENCIALNI REGULATOR 2
���� TEPLOTA CIDLA 1 °C
���� MINIMALNI TEPLOTA °C
���� TEPLOTA CIDLA 2 °C
���� MAXIMALNI TEPLOTA °C

��� TERMOSTATICKÁ FUNKCE 1
���� TEPLOTA CIDLA °C
���� POZADOVANA TEPLOTA °C

��� TERMOSTATICKÁ FUNKCE 2
���� TEPLOTA CIDLA °C
���� POZADOVANA TEPLOTA °C

�� TEPELNE CERPADLO

 Upozornění
Příkon se počítá na základě procesních dat tepelného 
čerpadla. Pro účely vyúčtování není tento výpočet vhod-
ný. V kombinaci s množstvím tepla slouží k přibližnému 
energetickému bilancování.
Není k dispozici u všech typů tepelných čerpadel.

��� PROCESNI DATA
���� TEPLOTA VRATNE VODY °C
���� TEPLOTA TOP VODY °C
���� PROTIZAMRAZOVA TEPLOTA °C
���� VENKOVNI TEPLOTA °C
���� TEPLOTA ODVETRA VZDUCHU °C
���� TEPLOTA VYPARNIKU °C
���� TEPLOTA REKUPERATORU °C
���� TEPL NAS PLYNU KOMPR °C
���� TEPL NAS PLYNU KOMPR ND °C
���� TEPL NAS PLYNU KOMPR HD °C
���� TEPLOTA MEZIVSTRIKOVANI °C
���� TEPLOTA HORKEHO PLYNU °C
���� TEPLOTA KONDENZATORU °C
���� TEPLOTA OLEJOVE VANY °C
���� TLAK NIZKY TLAK bar
���� TLAK STREDNI TLAK bar
���� TLAK VYSOKY TLAK bar
���� VST NAPETI ROZDILOVY TLAK V
���� ROZDILOVY TLAK mbar
���� TC PRUTOK VODY l/min
���� PROUD INVERTOR ND A
���� PROUD INVERTOR HD A

���� PROUD INVERTORU A
���� NAPETI INVERTORU V
���� OTACKY ND Hz
���� POZADOV OTACKY ND Hz
���� OTACKY HD Hz
���� POZADO OTACKY HD Hz
���� SKUT OTACKY KOMPRESORU Hz
���� POZ OTACKY KOMPRESORU Hz
���� VYKON VENTILATORU REL %
���� SKUT. OTAC. VENTILATORU Hz
���� POZADOV OTACKY VENTILATORU Hz

��� MNOZSTVI TEPLA
���� VD TOPENI DEN 

Množství tepla kompresoru v režimu vytápění od 0:00 hod 
aktuálního dne.

kWh 
 

���� VD TOPENI SOUCET 
Celkové množství tepla kompresoru v topném režimu.

MWh 

���� VD TEPLA VODA DEN 
Množství tepla kompresoru v režimu vytápění od 0:00 hod 
aktuálního dne.

kWh 
 

���� VD TEPLA VODA SOUCET 
Celkový elektrický výkon kompresoru v režimu vytápění 
ohřevu TUV.

MWh 
 

���� NHZ TOPENI SOUCET 
Celkové množství tepla přídavného topení v režimu vytá-
pění.

MWh 
 

���� NHZ TEPLA VODA SOUCET 
Celkové množství tepla přídavného topení v režimu ohřevu 
TUV.

MWh 
 

��� PRIKON
���� VD TOPENI DEN 

Elektrický výkon kompresoru v režimu vytápění od 0:00 
hod aktuálního dne v KWh.

kWh 
 

���� VD TOPENI SOUCET 
Celkový elektrický výkon kompresoru v topném režimu v 
MWh.

MWh 
 

���� VD TEPLA VODA DEN 
Elektrický výkon kompresoru v režimu ohřevu TVU od 0:00 
hod aktuálního dne v KWh.

kWh 
 

���� VD TOPENI SOUCET 
Celkový elektrický výkon kompresoru v topném režimu 
ohřevu TUV.

MWh 
 

��� PROVOZNI DOBA
���� VD TOPENI Hodiny
���� VD 1 TOPENI 

Doba chodu kompresoru 1 v režimu vytápění.
Hodiny 

���� VD 2 TOPENI 
Doba chodu kompresoru 2 v režimu vytápění.

Hodiny 

���� VD 1/2 TOPENI 
Doba chodu kompresoru 1 a 2 v režimu vytápění.

Hodiny 

���� VD TEPLA VODA Hodiny
���� VD 1 TEPLA VODA 

Doba chodu kompresoru 1 v režimu ohřevu TUV.
Hodiny 

���� VD 2 TEPLA VODA 
Doba chodu kompresoru 2 v režimu ohřevu TUV.

Hodiny 

���� VD 1/2 TEPLA VODA 
Doba chodu kompresoru 1 a 2 v režimu ohřevu TUV.

Hodiny 

���� VD CHLAZENI Hodiny
���� VD ODTAVANI 

Doba chodu kompresoru 1 v režimu chlazení.
Hodiny 

���� VD 1 ODTAVANI 
Doba chodu kompresoru 1 v režimu odmrazování.

Hodiny 

���� VD 2 ODTAVANI 
Doba chodu kompresoru 2 v režimu odmrazování.

Hodiny 

���� NHZ 1 
Doba chodu elektrického nouzového/přídavného topení v 
přídavném topení 1.

Hodiny 
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���� NHZ 2 
Doba chodu elektrického nouzového/přídavného topení v 
přídavném topení 2.

Hodiny 
 

���� NHZ 1/2 
Doba chodu elektrického nouzového /přídavného topení v 
nástavbovém stupni topení 1 a 2.

Hodiny 
 

���� DOBA ODTAVANI Minuty
���� SPUSTENI ODTAVANI  

��� STARTY
���� KOMPRESOR  
���� KOMPRESOR 1  
���� KOMPRESOR 2  

��DIAGNOSTIKA
Při hledání chyb a analýze topného zařízení a tepelného čerpadla 
můžete provést v položce DIAGNOSTIKA všechna důležitá procesní 
data a dotázat se na klienty sběrnice a provést test relé.

�� STAV ZARIZENI
��� WPM
���� TOP OKRUH CERP 1
���� TOP OKRUH CERP 2
���� TOP OKRUH CERP 3
���� CERPAD PLNENI AKUMULACE 1
���� CERPAD PLNENI AKUMULACE 2
���� NABIJECÍ CERPADLO TUV
���� CERPADLO ZDROJE
���� ODTAVANI
���� PORUCHOVÝ VÝSTUP
���� CIRKULACNI CERPADLO
���� 2.ZT TEPLA VODA
���� 2.ZT TOPENI
���� CHLAZENI
���� MISIC OTEV TOPNY OKRUH 2
���� MISIC UZAV TOPNY OKRUH 2
���� MISIC OTEV TOPNY OKRUH 3
���� MISIC UZAV TOPNY OKRUH 3
���� NHZ 1
���� NHZ 2
���� NHZ 1/2
���� HDO VYP
��� WPE
���� TOP OKRUH CERP 4
���� TOP OKRUH CERP 5
���� NABIJECÍ CERPADLO TUV
���� CERPAD PLNENI AKUMULACE 3
���� CERPAD PLNENI AKUMULACE 4
���� CERPAD PLNENI AKUMULACE 5
���� CERPAD PLNENI AKUMULACE 6
���� VYSTUP DIFERENCIALNI REGULATOR 1
���� VYSTUP DIFERENCIALNI REGULATOR 2
���� PRIMARNI BAZENOVE CERPADLO
���� SEKUNDARNI BAZENOVE CERPADLO
���� MISIC OTEV TOPNY OKRUH 4
���� MISIC UZAV TOPNY OKRUH 4
���� MISIC OTEV TOPNY OKRUH 5
���� MISIC UZAV TOPNY OKRUH 5

�� STAV TEPELNEHO CERPADLA
��� CAS DO STARTU
��� KOMPRESOR
��� KOMPRESOR ND
��� KOMPRESOR HD
��� KOMPRESOR 1
��� KOMPRESOR 2
��� NHZ 1
��� NHZ 2
��� NHZ 1/2
��� VENTIL ODTAVANI
��� VYROVNANI TLAKU
��� VYROVNANI OLEJE
��� OLEJOVA VANA
��� VENTILATOR
��� PRIDAVNE TOPENI POTRUBI
��� KOMPRESOR ZAP EXTERN
��� CHYBA EXTERNI
��� SNIMAC HD
��� SNIMAC HD/ TEPLOTY
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��� SIGNAL ODTAVANI
��� HROMAD VSTUP
��� INVERTOR SIT. NAPAJENI
��� PORUCHA
��� NUCENE TOPENI
��� REZIM CHLAZENI

�� ANALYZA TEPELNE CERPADLO
��� POZADOVANE PREHRIVANI
��� SKUTECNE PREHRIVANI V
��� REGULACNI ODCHYLKA
��� FAKTOR P
��� FAKTOR I
��� FAKTOR D
��� MIRA-OTEVR EXV
��� MIRA OTEVR EXV
��� ZAD. SG V-HD
��� SKUT. SG V-HD
��� FAKTOR P V-HD
��� FAKTOR I V-HD
��� FAKTOR D V-HD
��� POZADOVANE PREHRIVANI SG V-ZE
��� SKUTECNE PREHRIVANI SG V-ZE
��� FAKTOR P V-ZE
��� FAKTOR I V-ZE
��� FAKTOR D V-ZE
��� MIRA OTEVRENI V-EXV-ZE
��� MIRA OTEVRENI-EXV-ZE
��� PODCHL KOND
��� SKUTECNE PREHRIVANI REK
��� TLAK MEZIVSTRIKOVANI
��� SKUTECNE PREHRIVANI ZE
��� OKOLNÍ TEPLOTA INVERTORU
��� TEPL. INVERT. KOMPRESORU
��� TEPL. INVERT. VENTILÁTORU
��� PROUD MOTORU
��� STUPEŇ OTEV. OBTOK. VENT.

�� SYSTEM
��� KLIENT SBERNICE
���� ÚČASTNÍK
���� SOFTWARE
��� TYP TEPELNEHO CERPADLA
���� TYP
���� DIP

�� INTERNI VYPOCET
��� CASOVY INTERVAL
��� ZAPNUTE STUPNE

�� SEZNAM HLÁŠENÍ

�� TEST RELE ZARIZENI
��� WPM
���� VYSTUP X2.3
���� VYSTUP X2.4
���� VYSTUP X2.5
���� VYSTUP X2.6
���� VYSTUP X2.7
���� VYSTUP X2.8
���� VYSTUP X2.9
���� VYSTUP X2.10
���� VYSTUP X2.11
���� VYSTUP X2.12
���� VYSTUP X2.13

���� VYSTUP X2.14.1
���� VYSTUP X2.14.2
���� VYSTUP X2.15.1
���� VYSTUP X2.15.2
���� VYPRAZDN HYD
���� NHZ 1
���� NHZ 2
���� NHZ 3
���� MIN VYKON 2.WE
���� MAX VYKON 2.WE
��� WPE
���� VYSTUP X4.3
���� VYSTUP X4.4
���� VYSTUP X4.5
���� VYSTUP X4.6
���� VYSTUP X4.7
���� VYSTUP X4.8
���� VYSTUP X4.9
���� VYSTUP X4.10
���� VYSTUP X4.11
���� VYSTUP X4.12
���� VYSTUP X4.13
���� VYSTUP X4.14.1
���� VYSTUP X4.14.2
���� VYSTUP X4.15.1
���� VYSTUP X4.15.2

�� TEST RELE TEPEL CERPADLO
��� ODTAVANI
��� VENTILATOR
��� NHZ 1
��� NHZ 2
��� OLEJOVA VANA
��� KOMPRESOR
��� SERVOMOTOR FAZE 1
��� SERVOMOTOR FAZE 2
��� SERVOMOTOR FAZE 3
��� SERVOMOTOR FAZE 4
��� SERVOMOTOR FAZE 1 ZE
��� SERVOMOTOR FAZE 2 ZE
��� SERVOMOTOR FAZE 3 ZE
��� SERVOMOTOR FAZE 4 ZE
��� PRIDAVNE TOPENI POTRUBI
��� KOMPRESOR ZAP EXTERN
��� CHYBA EXTERNI
��� STŘED. POL. EXPANZ. VENT.
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��PROGRAMY
Zde můžete nastavovat všechny časy pro různé programy a spou-
štět program vytápění.

Nastavení časových párů dob spínání

Ve většině programů můžete nastavit na jeden den nebo časový 
blok tři časové páry dob spínání. Časové páry doby sepnutí jsou 
zobrazeny na displeji vpravo vedle času. Každý časový pár dob 
spínání je tvořen časem spuštění a ukončení. Po uplynutí jednoho 
časového páru dob spínání přepne tepelné čerpadlo do následně 
platného provozního režimu.

Časová období trvající přes půlnoc

Časové páry dob spínání lze naprogramovat pouze do 24:00. Pokud 
chcete zvolit časové období přes půlnoc, použijte k tomu další 
časový pár dob spínání v následujícím dni.

Vymazání časových párů doby sepnutí

Při resetování času zapnutí na „--:--“ se automaticky vynuluje také 
příslušný čas ukončení.

�� TOPNY PROGRAM
��� TOPNY OKRUH 1
��� TOPNY OKRUH 2
��� TOPNY OKRUH 3
��� TOPNY OKRUH 4
��� TOPNY OKRUH 5

�� PROGRAM TEPLA VODA 1

�� PROGRAM TEPLA VODA 2

�� PROGRAM PARTY
��� HODINY

�� PROGRAM PRAZDNINY
��� PRAZDNINY ZACATEK
��� PRAZDNINY KONEC

�� PROGRAM VYSOUSENI
��� VÝBĚR TOPNÝCH OKRUHŮ
���� TOPNY OKRUH 1
���� TOPNY OKRUH 2
���� TOPNY OKRUH 3
���� TOPNY OKRUH 4
���� TOPNY OKRUH 5
��� NASTAVENI
���� TEPLOTA SOKLU
���� DOBA SOKL
���� MAXIMALNI TEPLOTA
���� TRVANI MAXIMALNI TEPLOTY
���� STOUPANI ZA DEN

�� PROGRAM TEP DEZINFEKCE
��� CAS ZAHAJENI
��� DNY

�� CIRKULACNI PROGRAM

�� BAZENOVY PROGRAM

�� TICHY PROGRAM 1

�� TICHY PROGRAM 2

�� TOPNY PROGRAM

V položce nabídky TOPNY PROGRAM můžete stanovit časy, kdy se 
má vytápět na požadovanou komfortní teplotu. V ostatních časo-
vých obdobích se bude vytápět na požadovanou ECO hodnotu. Časy 
se stanovují jednotlivě pro dostupné topné okruhy.

 Upozornění
Požadované hodnoty pro příslušný topný okruh lze na-
stavit v položce nabídky NASTAVENI / TOPENI / TOPNY 
OKRUH / KOMFORTNI TEPLOTA a EKO TEPLOTA.

�� PROGRAM TEPLA VODA 1 / 2

V položce nabídky PROGRAM TEPLA VODA můžete stanovit časy, 
kdy se má teplá voda ohřívat na požadovanou komfortní teplotu. 
V ostatních časových obdobích se bude teplá voda ohřívat na po-
žadovanou ECO hodnotu.

 Upozornění
Požadované hodnoty lze nastavit v položce nabídky NA-
STAVENI / TEPLA VODA / TEPLOTY TEPLE VODY / KOM-
FORTNI TEPLOTA nebo EKO TEPLOTA.

Výstup cirkulace se zapne podle zde naprogramovaných časů.

�� PROGRAM PARTY

 Upozornění
Na úvodní obrazovce se režim Párty nezobrazuje.

V položce nabídky PROGRAM PARTY můžete o několik hodin pro-
dloužit časové období, během kterého tepelné čerpadlo vytápí na 
komfortní teplotu. Po uplynutí této doby přepne tepelné čerpadlo 
do následně platného provozního režimu.

 Upozornění
Požadované hodnoty lze nastavit v položce nabídky NA-
STAVENI / TOPENI / TOPNY OKRUH / KOMFORTNI TEPLOTA 
nebo EKO TEPLOTA.

�� PROGRAM PRAZDNINY

V programu Prázdniny vytápí tepelné čerpadlo po libovolně na-
stavitelnou dobu na teplotu ECO. Požadovaná teplota místnosti se 
sníží na teplotu ECO. Funkce protizámrazové ochrany pro přípravu 
teplé vody zůstane aktivní. Po uplynutí této doby přepne tepelné 
čerpadlo do následně platného provozního režimu.

Den začátku prázdnin začíná v 0:00 hodin. Den konce prázdnin 
končí v 24:00 hodin.
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�� PROGRAM VYSOUSENI

Program vysoušení potěru je určen pro tepelná čerpadla v kom-
binaci s podlahovým topením. Tento program slouží k cílenému 
vytápění a vysoušení nově položených podlah z potěru. V průbě-
hu aktivního programu vytápění není provozní režim NOUZOVY 
PROVOZ k dispozici.

Vytápění probíhá po definovanou dobu s nastavitelným průběhem 
teploty. Po uplynutí programu vysoušení přepne tepelné čerpadlo 
do následně platného programu.

 Upozornění
V průběhu aktivního programu vysoušení tepelné čer-
padlo často dosahuje maximálního výkonu. Spotřeba 
energie a hlasitost jsou vyšší než při normálním provozu.

!  Věcné škody
Nesprávné nastavení může vést k poškození tepelného 
čerpadla nebo potěru. U tepelných čerpadel země/voda 
může navíc dojít k poškození zdroje tepla.
ff Dbejte na následně uvedené rozdíly mezi tepelnými 
čerpadly vzduch/voda a tepelnými čerpadly země/
voda.

Tepelná čerpadla vzduch/voda

Aby byla zajištěna ochrana tepelného čerpadla proti zamrznutí 
při odtávání mimo letní sezónu nebo při venkovní teplotě <15 °C, 
nesmí se vytápění provádět tepelným čerpadlem. Vytápění se musí 
provádět nouzovým/přídavným topením nebo externím zdrojem 
tepla.
ff Vytápění se musí provádět nouzovým/přídavným topením 
nebo externím zdrojem tepla.
ff Nastavte parametr DOLNI HRANICE POUZITI HZG (v nabídky 
NASTAVENI / TOPENI / ZAKLADNI NASTAVENI / ELEKTRICKY 
PRIDAVNY OHREV“) na +40 °C.
ff Po provedení programu vytápění nastavte parametr DOLNI 
HRANICE POUZITI HZG zpět na výchozí hodnotu.
ff Zkontrolujte po provedení programu vytápění parametr BI-
VALENTNI TEPLOTA TOPENI.

Tepelná čerpadla země/voda

Vytápění se nesmí provádět tepelným čerpadlem. Při vytápění 
tepelným čerpadlem dojde k přetížení zdroje tepla a k jeho trva-
lému poškození. Vytápění se musí provádět nouzovým/přídavným 
topením nebo externím zdrojem tepla.
ff Vytápění se musí provádět nouzovým/přídavným topením 
nebo externím zdrojem tepla.
ff Nastavte parametr DOLNI HRANICE POUZITI HZG (v nabídky 
NASTAVENI / TOPENI / ZAKLADNI NASTAVENI / ELEKTRICKY 
PRIDAVNY OHREV“) na +40 °C.
ff Po provedení programu vytápění nastavte parametr DOLNI 
HRANICE POUZITI HZG zpět na výchozí hodnotu.
ff Zkontrolujte po provedení programu vytápění parametr BI-
VALENTNI TEPLOTA TOPENI.

��� VÝBĚR TOPNÝCH OKRUHŮ

V položce nabídky VÝBĚR TOPNÝCH OKRUHŮ můžete volit topné 
okruhy potřebné pro program vytápění.

V regulátoru tepelného čerpadla máte k dispozici pro výběr topný 
okruh 1 a topné okruhy 2 až 3. Pokud je v systému nainstalováno 
rozšíření tepelného čerpadla WPE, můžete volit topný okruh 1 
nebo topné okruhy 2 až 5.

Pokud jsou v provozu topné okruhy 2 až 3, popř. 2 až 5, reguluje 
mísič ve zvoleném topném okruhu vstupní teplotu topné vody na 
nastavené požadované hodnoty.

Pokud je v provozu pouze přímý topný okruh 1, požadované hod-
noty se v zájmu vyrovnání teplotních rozdílů v zásobníku sníží o 
5 K.

Při provozu bez akumulačního zásobníku je nutné rozlišovat mezi 
invertorovými tepelnými čerpadly a tepelnými čerpadly On/Off.

Invertorová tepelná čerpadla bez akumulačního zásobníku

Teplota topného okruhu je regulována s využitím posouzení teploty 
topné vody a vratné vody interním čidlem tepelného čerpadla. 
K tomu není nutné k regulátoru tepelného čerpadla připojovat 
čidlo. Čerpadlo akumulačního zásobníku 1 slouží jako čerpadlo 
topného okruhu 1.

Rozšíření tepelného čerpadla je zde bez funkce.

Tepelná čerpadla On/Off bez akumulačního zásobníku

Pro program vytápění lze zvolit pouze topný okruh 1. K tepelnému 
čerpadlu musí být připojeno čidlo topného okruhu 1. Čerpadlo 
akumulačního zásobníku 1 slouží jako čerpadlo topného okruhu 1.

Rozšíření tepelného čerpadla je zde bez funkce.
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��� NASTAVENI

!  Věcné škody
Nesprávné nastavení může vést k poškození tepelného 
čerpadla nebo potěru. Teploty a časová období musí de-
finovat kompetentní odborník, který provedl potěr.
ff Zjistěte si potřebné údaje u kompetentního odborní-
ka, který provedl potěr.

1

7

4 53

2

84
�0

3�
01

�0
03

8

6

Y Teplota
X Čas
1 Maximální teplota (MAXIMALNI TEPLOTA)
2 Teplota soklu (TEPLOTA SOKLU)
3 Doba soklu (DOBA SOKL)
4 Stoupání K/den (STOUPANI ZA DEN)
5 Trvání maximální teploty (TRVANI MAXIMALNI TEPLOTY)
6 Start
7 Konec

 Upozornění
Po uplynutí doby, po kterou byl potěr vyhříván na ma-
ximální teplotu, se teplota ve stejných krocích sníží na 
teplotu soklu.

Ke stanovení teplot a časových období pro program vysoušení je k 
dispozici šest parametrů. Jakmile je aktivován program vysoušení, 
lze postupně změnit nastavení těchto parametrů.
ff Pomocí ovládacího prvku Touch-Wheel nastavte program do 
polohy „ZAP“. Volbu potvrďte pomocí „OK“.
ff Vyberte ovládacím prvkem Touch-Wheel parametr, který 
chcete nastavit. Volbu potvrďte pomocí „OK“.
ff Otáčejte ovládacím prvkem Touch-Wheel tak, abyste nastavili 
požadovanou hodnotu. Volbu potvrďte pomocí „OK“.
ff Stejným způsobem nastavte také ostatní parametry.

���� TEPLOTA SOKLU 

Zde můžete nastavit teplotu, na kterou se má potěr zahřát nej-
dříve.

���� DOBA SOKL

Zde můžete nastavit, jak dlouho se má udržovat TEPLOTA SOKLU.

���� MAXIMALNI TEPLOTA

Zde můžete nastavit teplotu, na kterou se má potěr maximálně 
zahřát.

���� TRVANI MAXIMALNI TEPLOTY

Zde můžete nastavit, jak dlouho se má udržovat MAXIMALNI TEP-
LOTA.

���� STOUPANI ZA DEN

Zde můžete nastavit, o kolik kelvinů teplota stoupne, než je dosa-
ženo MAXIMALNI TEPLOTY.

�� PROGRAM TEP DEZINFEKCE

 Upozornění
Aby bylo možné provádět PROGRAM TEPELNA DEZINFEK-
CE, musí být připojeno nouzové/přídavné topení nebo 
externí zdroj tepla.

V položce nabídky PROGRAM TEP DEZINFEKCE lze zadat, v které 
dny a v kterou dobu ohřeje zásobník teplé vody obsah na nejvyšší 
hodnotu.

��� CAS ZAHAJENI

Zde je možné zadat čas zahájení, od kterého zásobník teplé vody 
ohřeje obsah na nejvyšší hodnotu.

��� DNY

Zde můžete nastavit dny, ve kterých zásobník teplé vody ohřeje 
obsah na nejvyšší hodnotu.

�� CIRKULACNI PROGRAM

V položce nabídky CIRKULACNI PROGRAM můžete stanovit časy, 
kdy má být ovládáno cirkulační čerpadlo podle časového progra-
mu.

�� BAZENOVY PROGRAM

V položce nabídky BAZENOVY PROGRAM můžete stanovit časy, 
kdy se má provádět příprava bazénové vody. Ve zbývající době je 
ohřev vody v bazénu vypnutý.

 Upozornění
Požadovanou hodnotu lze nastavit v položce nabídky NA-
STAVENI / BAZEN / POZADOVANA TEPLOTA.

�� TICHY PROGRAM 1

V položce nabídky TICHY PROGRAM 1 můžete nastavit časy, ve kte-
rých se tepelné čerpadlo přepne do provozu se sníženou hlučností.

Snížením otáček ventilátoru se sníží hlučnost tepelného čerpa-
dla. U některých tepelných čerpadel lze mimoto ještě snížit výkon 
kompresoru.
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�� TICHY PROGRAM 2

 Upozornění
Pokud je aktivován TICHY PROGRAM 2, dochází ke zvýšení 
provozních nákladů.

V položce nabídky TICHY PROGRAM 2 můžete nastavit časy, ve 
kterých se tepelné čerpadlo vypne.  Režim vytápění a přípravu 
teplé vody převezme interní nouzové/přídavné topení nebo externí 
zdroj tepla.

��NASTAVENI
Zde můžete kromě obecných nastavení (např. čas) nastavovat 
všechny parametry zařízení pro režim topení, chlazení a ohřevu 
TUV.

�� NÁHLED

�� OBECNE
��� CAS / DATUM

��� NASTAVENI LETNIHO CASU
���� DEN ZACATEK
���� DEK KONEC

��� JAZYK

��� KONTRAST

��� JAS

��� TOUCH CITLIVOST

��� TOUCH ZRYCHLENI

�� OBLIBENE

�� TOPENI
��� TOPNY OKRUH 1
���� KOMFORTNI TEPLOTA
���� EKO TEPLOTA
���� MINIMALNI TEPLOTA
���� VLIV PROSTORU
���� STOUPANI TOPNE KRIVKY
���� NAHLED TOPNE KRIVKY

��� TOPNY OKRUH 2
���� KOMFORTNI TEPLOTA
���� EKO TEPLOTA
���� MINIMALNI TEPLOTA
���� MAXIMALNI TEPLOTA
���� DYNAMIKA SMESOVACE
���� VLIV PROSTORU
���� STOUPANI TOPNE KRIVKY
���� NAHLED TOPNE KRIVKY

��� TOPNY OKRUH 3
���� KOMFORTNI TEPLOTA
���� EKO TEPLOTA
���� MINIMALNI TEPLOTA
���� MAXIMALNI TEPLOTA
���� DYNAMIKA SMESOVACE
���� VLIV PROSTORU

���� STOUPANI TOPNE KRIVKY
���� NAHLED TOPNE KRIVKY

��� TOPNY OKRUH 4
���� KOMFORTNI TEPLOTA
���� EKO TEPLOTA
���� MINIMALNI TEPLOTA
���� MAXIMALNI TEPLOTA
���� DYNAMIKA SMESOVACE
���� VLIV PROSTORU
���� STOUPANI TOPNE KRIVKY
���� NAHLED TOPNE KRIVKY

��� TOPNY OKRUH 5
���� KOMFORTNI TEPLOTA
���� EKO TEPLOTA
���� MINIMALNI TEPLOTA
���� MAXIMALNI TEPLOTA
���� DYNAMIKA SMESOVACE
���� VLIV PROSTORU
���� STOUPANI TOPNE KRIVKY
���� NAHLED TOPNE KRIVKY

��� ZAKLADNI NASTAVENI
���� AKUMULACNI REZIM
���� TEPL LETO PREP
����� VENKOVNI TEPLOTA
����� VYSOUSENI BUDOVY
���� PODIL TOP VODY TOP OKRUH
���� MAXIMALNI TEPL VRAT VODY
���� MAX VSTUP TEPL TOP VODY
���� REZIM PEVNA HODNOTA
���� TOPNY OKRUH OPTIMAL
���� PROTIZAMRAZ

��� DALKOVE OVLADANI FE7
���� VLIV PROSTORU
���� KOREKCE PROSTORU

��� CYKLY CERPADLA

��� ZDROJ TEPLA EXTERNI
���� ZDROJ TEPLA EXTERNI
����� VYP
����� SROUBOVACI TOPNE TELESO
����� KOTEL
����� TOPENI PWM
����� HZG 0–10 V
���� ODSTUP KRIVEK
���� POZADOVANA TEPLOTA KOTLE
���� CASOVE BLOKOVANI EL ROZV
���� DOLNI HRANICE POUZITI HZG
���� BIVALENTNI TEPLOTA TOPENI
���� TOPENI PWM
���� HZG 0–10 V

��� ELEKTRICKY PRIDAVNY OHREV
���� DOLNI HRANICE POUZITI HZG
���� BIVALENTNI TEPLOTA TOPENI
���� POCET STUPNU
���� DOBA PRODLEVY

�� TEPLA VODA
��� TEPLOTY TEPLE VODY 1
���� KOMFORTNI TEPLOTA
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���� EKO TEPLOTA
��� TEPLOTY TEPLE VODY 2
���� KOMFORTNI TEPLOTA
���� EKO TEPLOTA

��� ZAKLADNI NASTAVENI
���� REZIM OHREVU TUV
����� PRIORITNI PROVOZ
����� PARALELNI PROVOZ
����� DILCI PRIORITA
���� HYSTEREZE TEPLE VODY
���� STUPEN TEPLE VODY
���� AUTOM SYSTEM TEPLA VODA
����� VENKOVNI TEPLOTA
���� UCICI PROGR TUV
���� KOMBINOVANY ZASOBNIK
���� VYKON TUV TC
����� VYKON TUV LETO
����� VYKON TUV ZIMA
���� MAX VSTUP TEPL TOP VODY
���� TEPELNA DEZINFEKCE
����� POZADOVANA TEPLOTA

��� ELEKTRICKY PRIDAVNY OHREV
���� BIVALENT TEPL TEPLA VODA
���� DOLNI HRANICE POUZITI TUV

��� ZDROJ TEPLA EXTERNI
���� ZDROJ TEPLA EXTERNI
����� VYP
����� PODPOROVANO
����� SAMOTNE
����� NEZAVISLE
���� BIVALENT TEPL TEPLA VODA
���� DOLNI HRANICE POUZITI TUV
���� TUV-PWM
���� TUV 0–10 V

��� CIRKULACE
���� POZADAVEK
����� PROGRAM
����� PROGRAM + VSTUP
����� PROGRAM + CIDLO
������ POZADOVANA TEPLOTA
������ HYSTEREZE ZDROJ

�� CHLAZENI
��� CHLAZENI (s FE 7)

��� REZIM CHLAZENI
���� PASIVNI CHLAZENI
���� AKTIVNI CHLAZENI

��� ZAKLADNI NASTAVENI
���� STUPNE CHLAZENI
���� MEZE CHLAZENI
���� VYKON CHLAZENI

��� AKTIVNI CHLAZENI
���� PLOSNE CHLAZENI
����� POZAD TEPLOTA TOP VODY
����� HYSTEREZE TEPL TOP VODY
����� POZ TEPLOTA VZDUCH V MIST
����� DYNAMIKA AKTIVNI
����� DYNAMIKA PASIVNI

���� CHLAZENI VENTILATOREM
����� POZAD TEPLOTA TOP VODY
����� HYSTEREZE TEPL TOP VODY
����� POZ TEPLOTA VZDUCH V MIST
����� DYNAMIKA AKTIVNI
����� DYNAMIKA PASIVNI

��� PASIVNI CHLAZENI
���� PLOSNE CHLAZENI
����� POZAD TEPLOTA TOP VODY
����� HYSTEREZE TEPL TOP VODY
����� POZ TEPLOTA VZDUCH V MIST
����� DYNAMIKA PASIVNI
���� CHLAZENI VENTILATOREM
����� POZAD TEPLOTA TOP VODY
����� HYSTEREZE TEPL TOP VODY
����� POZ TEPLOTA VZDUCH V MIST
����� DYNAMIKA PASIVNI

��� CHLAZENI (s FET)

��� REZIM CHLAZENI

���� PASIVNI CHLAZENI
���� AKTIVNI CHLAZENI

��� ZAKLADNI NASTAVENI
���� STUPNE CHLAZENI
���� MEZE CHLAZENI
���� VYKON CHLAZENI
���� HYSTEREZE TEPL TOP VODY
���� DYNAMIKA AKTIVNI
���� DYNAMIKA PASIVNI

��� CHLADICI OKRUH 1
���� POZAD TEPLOTA TOP VODY
���� POZ TEPLOTA VZDUCH V MIST
���� DRUH CHLAZENI

��� CHLADICI OKRUH 2
���� POZAD TEPLOTA TOP VODY
���� POZ TEPLOTA VZDUCH V MIST
���� DRUH CHLAZENI

��� CHLADICI OKRUH 3
���� POZAD TEPLOTA TOP VODY
���� POZ TEPLOTA VZDUCH V MIST
���� DRUH CHLAZENI

��� CHLADICI OKRUH 4
���� POZAD TEPLOTA TOP VODY
���� POZ TEPLOTA VZDUCH V MIST
���� DRUH CHLAZENI

��� CHLADICI OKRUH 5
���� POZAD TEPLOTA TOP VODY
���� POZ TEPLOTA VZDUCH V MIST
���� DRUH CHLAZENI

�� BAZEN
��� BAZEN
���� POZADAVEK
����� VSTUP 230 V
����� VSTUP CIDLA
������ POZADOVANA TEPLOTA
������ HYSTEREZE ZDROJ
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������ AKUMULACNI REZIM
������ PEVNA HODNOTA

�� DIFERENCIALNI REGULATOR 1
��� DIFERENCIALNI REGULATOR 1
��� SPINACI DIFERENCE
��� HYSTEREZE ZDROJ
��� MINIMALNI TEPLOTA
��� MAXIMALNI TEPLOTA
��� PRODLEVA VYPNUTI

�� DIFERENCIALNI REGULATOR 2
��� DIFERENCIALNI REGULATOR 2
��� SPINACI DIFERENCE
��� HYSTEREZE ZDROJ
��� MINIMALNI TEPLOTA
��� MAXIMALNI TEPLOTA
��� PRODLEVA VYPNUTI

�� TERMOSTATICKÁ FUNKCE 1
��� TERMOSTATICKÁ FUNKCE 1
��� POZADOVANA TEPLOTA
��� HYSTEREZE ZDROJ

�� TERMOSTATICKÁ FUNKCE 2
��� TERMOSTATICKÁ FUNKCE 2
��� POZADOVANA TEPLOTA
��� HYSTEREZE ZDROJ

�� NÁHLED

V této položce nabídky stanovíte, které chyby se mají zobrazovat 
v seznamu hlášení. Podle zadaného kódu se v seznamu hlášení 
budou zobrazovat chyby důležité pro autorizovaný servis nebo pro 
zákaznický servis. Bez zadání kódu se budou v seznamu hlášení 
zobrazovat pouze chyby důležité pro uživatele přístroje.

Zadáním kódu mimoto odemknete na určité časové období para-
metry chráněné kódem.

�� OBECNE

��� CAS / DATUM

V položce nabídky CAS / DATUM můžete nastavit aktuální přesný 
čas, rok, měsíc a den.

��� NASTAVENI LETNIHO CASU

V položce nabídky NASTAVENI LETNIHO CASU můžete nastavit 
letní čas.

Letní čas je u výrobce nastaven od 25. března do 25. října.

���� DEN ZACATEK

Zde nastavte začátek letního času.

���� DEK KONEC

Zde nastavte konec letního času.

��� JAZYK

V položce nabídky JAZYK můžete změnit jazyk systému.

��� KONTRAST

V položce nabídky KONTRAST můžete nastavit kontrast displeje.

��� JAS

V položce nabídky JAS můžete nastavit jas podsvícení displeje.

��� TOUCH CITLIVOST

V položce nabídky TOUCH CITLIVOST můžete nastavit dotykovou 
citlivost ovládacího prvku Touch-Wheel a senzorových tlačítek.

��� TOUCH ZRYCHLENI

V položce nabídky TOUCH ZRYCHLENI můžete nastavit rychlost 
reakce ovládacího prvku Touch-Wheel a senzorových tlačítek.

�� OBLIBENE

V položce nabídky OBLIBENE můžete vybrat až šest teplot, které se 
mohou zobrazit na hlavním displeji. Teploty se zobrazují střídavě 
ve třech skupinách.

�� TOPENÍ

��� TOPNY OKRUH 1 | TOPNY OKRUH 2 | TOPNY OKRUH 3 | 
TOPNY OKRUH 4 | TOPNY OKRUH 5

V položkách nabídky pro topné okruhy můžete nezávisle na sobě 
definovat parametry.

 Upozornění
Pokud je připojeno rozšíření systému tepelných čerpadel 
WPE, můžete pro topný okruh 4 a topný okruh 5 definovat 
vlastní hodnoty.

���� KOMFORTNI TEPLOTA

V položce nabídky KOMFORTNI TEPLOTA můžete nastavit požado-
vanou teplotu místnosti pro komfortní režim. Pokud se tepelné 
čerpadlo nachází v komfortním režimu (viz PROGRAMY / TOPNY 
PROGRAM nebo provozní režim KOMFORTNI REZIM), ohřívá tepel-
né čerpadlo vodu v topném systému na hodnotu zde nastavenou.

���� EKO TEPLOTA

V položce nabídky EKO TEPLOTA můžete nastavit požadovanou tep-
lotu místnosti pro režim ECO. Pokud se tepelné čerpadlo nachází 
v režimu ECO (viz PROGRAMY / TOPNY PROGRAM nebo provozní 
režim REZIM ECO), ohřívá tepelné čerpadlo vodu v topném systému 
na hodnotu zde nastavenou.

���� MINIMALNI TEPLOTA

Nastavená MINIMALNI TEPLOTA je zajištěna regulací v příslušném 
topném okruhu.
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Hodnota minimální teploty například u podlahového topení za-
jišťuje, aby potěr/podlaha nebyla vnímána jako příliš studená. 

���� MAXIMALNI TEPLOTA

Nastavená hodnota MAXIMALNI TEPLOTY omezuje přípustnou 
vstupní teplotu v topném okruhu 2.

Toto omezení má prioritu před vyšší požadovanou vstupní teplotou 
topné vody vypočítanou regulátorem tepelného čerpadla.

���� DYNAMIKA SMESOVACE

Pomocí této hodnoty lze přizpůsobit chování regulátoru, popř. vliv 
doby chodu mísiče na regulaci.

Doba běhu směšova-
če [s]

Nastavení WPM

100 150
200 100
300 50

���� VLIV PROSTORU

Pouze v kombinaci s dálkovým ovládáním.

V této položce nabídky nastavíte, jak velký vliv má na regulaci 
venkovní teplota, popř. aktuální teplota místnosti.

U regulace řízené venkovní teplotou je místnost vytápěna v závis-
losti na venkovní teplotě a na nastavené topné křivce.

U regulace řízené teplotou místnosti je teplota v místnosti udr-
žována na konstantní hodnotě, která je nastavena na dálkovém 
ovládání.

Nastavení Řízeno venkovní 
teplotou

Řízeno teplotou 
místnosti

0 100 0
25 75 25
50 50 50

100 0 100

Regulace čerpadla topného okruhu pomocí dálkového ovládání
ff Nastavte VLIV PROSTORU na hodnotu větší než 0.

Pokud je skutečná teplota v místnosti větší než požadovaná teplota 
místnosti plus 1 K, vypne se čerpadlo topného okruhu.

Pokud je skutečná teplota v místnosti menší než požadovaná tep-
lota místnosti, zapne se čerpadlo topného okruhu.

���� STOUPANI TOPNE KRIVKY

V položce nabídky STOUPANI TOPNE KRIVKY můžete nastavit pro 
topný okruh 1, 2 a 3 vždy jednu topnou křivku. Pokud je připojeno 
rozšíření tepelného čerpadla, pak i pro topný okruh 4 a 5.

Doporučení:

Topný 
okruh

Stoupání 
topné křivky

Požadovaná teplota v místnosti

1 0,6 20 °C
2 0,2 20 °C
3 0,2 20 °C
4 0,2 20 °C
5 0,2 20 °C

Jakmile zvolíte v nabídce NASTAVENI / TOPENI / ZAKLADNI NA-
STAVENI u parametru REZIM PEVNA HODNOTA teplotu, skryje se 
topná křivka 1. Na displeji se zobrazí hlášení PEVNA POZADOVANA 
TEPLOTA s příslušnou teplotou.
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���� NAHLED TOPNE KRIVKY

Grafika zobrazovaná na displeji znázorňuje aktuální průběh top-
ných křivek u komfortního režimu a režimu ECO.
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Úprava topné křivky

Příklad: Během přechodného období (jaro/podzim) je při venkovní 
teplotě od +5 °C do +15 °C a zcela otevřených ventilech topného 
tělesa teplota místnosti příliš nízká. Při venkovní teplotě asi 0 °C 
je požadované teploty místnosti dosahováno. Je nastavena topná 
křivka 1,0 vztažená k teplotě v místnosti 20 °C.

Topný provoz zařízení se upravuje paralelním posunem topné 
křivky za současného snížení topné křivky.

Přerušovaná čára ukazuje topnou křivku sníženou na 0,83 a poža-
dovanou teplotu v místnosti zvýšenou o 3,2 °C na 23,2 °C.
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��� ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ

���� AKUMULACNI REZIM

Tímto parametrem se definuje základní konfigurace zařízení a tím 
i celkové chování regulace zařízení.

Pokud se použije akumulační zásobník:
ff Nastavte parametr na „ZAP“. Volbu potvrďte pomocí „OK“. 
Kompresor ovládá rovněž čerpadlo akumulačního zásobníku. 
Kompresor se zapíná s časovou prodlevou.

Pokud se nepoužije akumulační zásobník:
ff Připojte čerpadlo topného okruhu k přípojce „X 2.6“.
ff Nastavte parametr na „VYP“. Volbu potvrďte pomocí „OK“. 
Čerpadlo topného okruhu běží nepřetržitě.

 Upozornění
Chybné nastavení může vést k provozním poruchám.

���� LETNI REZIM

Pomocí tohoto parametru je možné aktivovat automatické vypínání 
režimu vytápění v létě.

Při vysoušení budovy 0 (viz parametr VYSOUSENI BUDOVY): Pokud 
aktuální venkovní teplota překročí nastavenou hodnotu venkovní 
teploty (viz parametr VENKOVNI TEPLOTA), přepne se zařízení na 
letní režim. Pokud aktuální venkovní teplota nedosáhne nastavené 
hodnoty venkovní teploty, přepne se zařízení na topný režim.

Při vysoušení budovy 1–3 (viz parametr VYSOUSENI BUDOVY): 
Pokud venkovní teplota průměrovaná za definované časové ob-
dobí překročí nastavenou hodnotu venkovní teploty (viz parametr 
VENKOVNI TEPLOTA), přepne se zařízení na letní režim. Pokud 
venkovní teplota průměrovaná za časové období překročí nastave-
nou hodnotu venkovní teploty, přepne se zařízení na topný režim.

Pokud je aktivován parametr REZIM PEVNA HODNOTA, je pro topný 
okruh 1 deaktivován letní režim. Topné okruhy 2–5 jsou z toho 
vyloučeny.

����� VENKOVNÍ TEPLOTA
ff Pomocí ovládacího prvku Touch-Wheel nastavte teplotu, při 
které se bude zařízení zapínat nebo vypínat.

����� UTLUM BUDOVY

V položce nabídky VYSOUSENI BUDOVY můžete definovat typ bu-
dovy z izolačního hlediska a tepelných ztrát. V závislosti na typu 
budovy je přepnutí do letního režimu a z něj rychlejší nebo po-
malejší.
 - Nastavení „0“ = Žádné vysoušení 

Venkovní teplota se porovnává přímo s nastavenou mezní 
teplotou.

 - Nastavení „1“ = Lehké vysoušení 
Venkovní teplota se zaznamenává po dobu 24 hodin. Z těchto 
údajů se vypočítá průměrná hodnota. 
Typický příklad: Dřevěná konstrukce s rychlým průchodem 
tepla a nízkou nebo žádnou tepelnou izolací.

 - Nastavení „2“ = Střední vysoušení 
Venkovní teplota se zaznamenává po dobu 48 hodin. Z těchto 
údajů se vypočítá průměrná hodnota. 
Typický příklad: Zděná budova s tepelnou izolací s průměr-
ným průchodem tepla.

 - Nastavení „3“ = Silné vysoušení 
Venkovní teplota se zaznamenává po dobu 72 hodin. Z těchto 
údajů se vypočítá průměrná hodnota. 
Typický příklad: Dům s pomalým průchodem tepla, např. s 
velmi silným zdivem.

V případě, že je zjištěná venkovní teplota ≥ nastavená venkovní 
teplota, přepnou se oba topné okruhy do letního režimu. Aktivo-
vaný letní režim se vztahuje výlučně k funkci „Topení“.

Při regulaci na pevnou hodnotu je letní režim pro první topný 
okruh deaktivován. Pro všechny ostatní topné okruhy je letní režim 
aktivní.

Změny požadované teploty na dálkových ovládáních nemají žádný 
účinek. Zařízení zůstane nadále v letním režimu.

���� PODIL TOP VODY TOP OKRUH

V položce nabídky PODIL TOP VODY TOP OKRUH můžete defino-
vat, na jakých naměřených hodnotách teploty je založeno chování 
regulace zařízení.

Chování regulace může být založeno na teplotě vratné vody, na 
vstupní teplotě topné vody nebo na definovaném poměru obou 
teplot. Poměr vstupní teploty topné vody a teploty vratné vody lze 
plynule nastavovat.

Příklad:

Nastavení regulace Výstupní 
strana [%]

vratná stra-
na [%]

0 Regulace teploty vratného 
toku

0 100 

30  30 70
50  50 50
80  80 20
100 Regulace vstupní teploty 

topné vody
100 0 

���� MAXIMALNI TEPL VRAT VODY

V položce nabídky MAXIMALNI TEPL VRAT VODY můžete stanovit 
hodnotu teploty, při které se vypne tepelné čerpadlo v topném 
režimu. Toto bezpečnostní vypnutí tepelného čerpadla je založeno 
na teplotě vratné vody. V režimu ohřevu vody se teplota vratné 
vody nezjišťuje.

Interval vypnutí je definován v parametru INTERVAL VYPN (v na-
bídce UVED DO PROVOZU / KOMPRESOR). 

Dosažení této hodnoty nevyvolá žádné chybové hlášení viditelné 
na displeji.

���� MAX VSTUP TEPL TOP VODY

V položce nabídky MAX VSTUP TEPL TOP VODY můžete stanovit 
hodnotu teploty, při které se vypne tepelné čerpadlo v topném 
režimu. Toto bezpečnostní vypnutí tepelného čerpadla je založeno 
na vstupní teplotě topné vody.

Interval vypnutí je definován v parametru INTERVAL VYPN (v na-
bídce UVED DO PROVOZU / KOMPRESOR).



Uvedení dO PrOvOzU  
Nabídka

22 | WPM www.stiebel-eltron.com

  
Nabídka: NASTAVENI

Dosažení této hodnoty nevyvolá žádné chybové hlášení viditelné 
na displeji.

���� REZIM PEVNA HODNOTA

V položce nabídky REZIM PEVNA HODNOTA můžete definovat tep-
lotu, na kterou je konstantně regulována vstupní teplota topné 
vody topného okruhu 1. Venkovní teplota, nastavené časy progra-
mů a letní režim nemají žádný vliv.

Režim pevná hodnota se vztahuje výhradně na chování regulace 
topného okruhu 1.

Využití například u zařízení, u kterých je potřebná konstantní 
vstupní teplota topné vody, např. u teplovzdušného topného za-
řízení.

���� TOPNY OKRUH OPTIMAL

U zapojeného modulu Uponor DEM-WP se topná křivka přizpů-
sobí dynamicky na spotřebu tepla jednotlivých místností. Předem 
nastavená topná křivka se přitom změní až o 50 % své původní 
hodnoty.

Parametr TOPNY OKRUH OPTIMAL se zobrazí jen tehdy, pokud je 
nastaven akumulační režim na VYP a dodatečně není připojeno 
čidlo mísiče a žádné dálkové ovládání FE7.

Parametr TOPNY OKRUH OPTIMAL lze nastavit na hodnotu ZAP 
nebo VYP. Standardní hodnota je VYP. Jen tehdy, když se připojí 
modul Uponor DEM-WP, se smí nastavit tento parametr na ZAP.

Tato funkce běží výhradně v provozním režimu KOMFORTNI REZIM, 
REZIM ECO a REZIM PROGRAM.

���� PROTIZAMRAZ

V položce nabídky PROTIZAMRAZ můžete definovat venkovní tep-
lotu, při které se má aktivovat funkce protizámrzové ochrany.

Protizámrzová ochrana brání zamrznutí potrubí, otevřených top-
ných okruhů a topných těles a rovněž tepelného čerpadla.

Pokud teplota poklesne pod hodnotu protizámrzové teploty, za-
pnou se čerpadla topného okruhu.

Pokud teplota překročí hodnotu protizámrzové teploty, vypnou se 
oběhová čerpadla.

!  Věcné škody
Zcela uzavřené topné okruhy a topná tělesa nelze pomocí 
funkce protizámrzové ochrany chránit proti tvorbě ledu, 
poškození a následným škodám.
ff Zajistěte, aby byly všechny topné okruhy mírně ote-
vřeny, a nastavte termostatické ventily alespoň do 
polohy protizámrzové ochrany.

��� DALKOVE OVLADANI FE7

Tento bod nabídky se zobrazí pouze v případě, je-li připojeno 
dálkové ovládání.

Pomocí dálkového ovládání lze změnit požadovanou teplotu v míst-
nosti pro topný okruh 1 o ± 5 °C.

Čidlo v místnosti měří skutečnou teplotu v místnosti. Teplota se 
zobrazuje v regulátoru tepelného čerpadla. Zaznamenaná skuteč-
ná teplota v místnosti ovlivňuje regulaci topného okruhu 1.

Dálkové ovládání je účinné pouze v REZIMU PROGRAMU.

���� VLIV PROSTORU

V této položce nabídky nastavíte, jak velký vliv má na regulaci 
venkovní teplota, popř. aktuální teplota místnosti.

U regulace řízené venkovní teplotou je místnost vytápěna v závis-
losti na venkovní teplotě a na nastavené topné křivce.

U regulace řízené teplotou místnosti je teplota v místnosti udr-
žována na konstantní hodnotě, která je nastavena na dálkovém 
ovládání.

Nastavení Řízeno venkovní 
teplotou

Řízeno teplotou 
místnosti

0 100 0
25 75 25
50 50 50

100 0 100

Regulace čerpadla topného okruhu pomocí dálkového ovládání
ff Nastavte VLIV PROSTORU na hodnotu větší než 0.

Pokud je skutečná teplota v místnosti větší než požadovaná teplota 
místnosti plus 1 K, vypne se čerpadlo topného okruhu.

Pokud je skutečná teplota v místnosti menší než požadovaná tep-
lota místnosti, zapne se čerpadlo topného okruhu.

���� KOREKCE PROSTORU

V bodu nabídky KOREKCE PROSTORU můžete opravit zobrazenou 
teplotu v místnosti o +/-5 K.

��� CYKLY CERPADLA

Tímto parametrem je ovlivňováno chování čerpadla topného okru-
hu 1.

VYP

Čerpadlo topného okruhu běží nepřetržitě. Vypne se pouze v pří-
padě, kdy je aktivován TEPL LETO PREP.

ZAP

Zapínání a vypínání čerpadla topného okruhu je řízeno v závislosti 
na venkovní teplotě.
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��� ZDROJ TEPLA EXTERNI

V této položce nabídky můžete definovat parametry pro externí 
zdroj tepla.

���� ZDROJ TEPLA EXTERNI

Jako externí zdroj tepla lze použít elektrické šroubovací topné tě-
leso v akumulačním zásobníku nebo kotel zapojený na vstupní 
straně v kluzném způsobu provozu (rozhraní PWM nebo 0–10 V). 

����� VYP
ff Pokud do zařízení nezapojíte žádný externí zdroj tepla, na-
stavte parametr na VYP.

����� SROUBOVACI TOPNE TELESO
ff Pokud je v zařízení nainstalováno elektrické šroubovací topné 
těleso v akumulačním zásobníku, nastavte parametr na ZAP.
ff Snímač teploty X1.10, který se nachází jako šroubovací topné 
těleso v akumulačním zásobníku, zaznamenává teplotu na 
výstupu z akumulačního zásobníku do topného systému ex-
terního zdroje tepla.

Externí zdroj tepla se spustí pod nastavenou bivalentní teplotou 
BIVALENTNI TEPLOTA TOPENI v závislosti na zatížení jako poslední 
stupeň kaskády tepelných čerpadel.

Podmínky pro zapnutí:
 - Teplota je nižší než bivalentní teplota.
 - Tepelné čerpadlo není v provozu.
 - Skutečná teplota externího zdroje tepla je menší než poža-

dovaná teplota. Požadovaná teplota šroubovacího topného 
tělesa je stejná jako požadovaná teplota zásobníku.

Podmínky pro vypnutí:
 - Skutečná teplota externího zdroje tepla je větší než poža-

dovaná teplota. Požadovaná teplota šroubovacího topného 
tělesa je stejná jako požadovaná teplota zásobníku včetně 
odstupu topné křivky (parametr ODSTUP KRIVEK).

Skutečnou a požadovanou teplotu externího zdroje tepla je možné 
zobrazit v nabídce INFO / ZARIZENI / ZDROJ TEPLA EXTERNI.

����� KOTEL
ff Pokud je v zařízení nainstalován plynový/olejový kotel, na-
stavte tento parametr na ZAP.
ff Snímač teploty X1.10 zaznamenává teplotu na vstupu kotle.
ff Připojte čidlo X1.6 na přítoku topení směšovacího okruhu 
kotle.

Externí zdroj tepla se spustí pod nastavenou bivalentní teplotou 
BIVALENTNI TEPLOTA TOPENI v závislosti na zatížení jako poslední 
stupeň kaskády tepelných čerpadel.

Mísič reguluje na požadovanou teplotu. Požadovaná teplota je 
dána požadovanou teplotou zásobníku včetně odstupu topné křiv-
ky. Mísič se aktivuje, pokud je skutečná teplota externího zdroje 
tepla větší než požadovaná teplota.

Podmínky pro zapnutí:
 - Teplota je nižší než bivalentní teplota.
 - Tepelné čerpadlo není v provozu.
 - Požadovaná teplota kotle (parametr POZADOVANA TEPLOTA 

KOTLE) musí být podkročena o 5 K.

Podmínky pro vypnutí:
 - Bylo dosaženo maximální požadované teploty kotle.

Skutečnou a požadovanou teplotu externího zdroje tepla je možné 
zobrazit v nabídce INFO / ZARIZENI / ZDROJ TEPLA EXTERNI.

����� TOPENI PWM
ff Pokud je v zařízení nainstalován externí zdroj tepla s rozhra-
ním PWM, nastavte tento parametr na ZAP.

����� HZG 0–10 V
ff Pokud je v zařízení nainstalován externí zdroj tepla s rozhra-
ním 0–10 V, nastavte tento parametr na ZAP.

���� ODSTUP KRIVEK

V kombinaci s šroubovacím topným tělesem

Tímto parametrem můžete nastavit, jak vysoká musí být teplotní 
odchylka od nastavené topné křivky, aby se šroubovací topné tě-
leso jako externí zdroj tepla opět vypnulo.

V kombinaci s kotlem

Tímto parametrem můžete nastavit, jak vysoká musí být teplot-
ní odchylka od nastavené topné křivky, aby do topného systému 
vstupovala požadovaná vstupní teplota topné vody. Požadovaná 
vstupní teplota topné vody je dána požadovanou teplotou topného 
okruhu (požadovaná teplota zásobníku) a zde nastaveným od-
stupem topné křivky. Směšovací okruh kotle reguluje na vstupní 
teplotu topné vody.
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���� POZADOVANA TEPLOTA KOTLE

 Upozornění
ff Tento parametr nastavte, pokud používáte litinový 
kotel, abyste zabránili tvorbě kondenzátu. Dodržujte 
údaje výrobce kotle.

Tímto parametrem můžete nastavit, jak vysoká má být teplota v 
kotli.

���� CASOVE BLOKOVANI EL ROZV

Během doby vypnutí ze strany elektrorozvodných závodů nemůže 
tepelné čerpadlo pokrýt požadavky na topení. Pomocí tohoto pa-
rametru můžete definovat chování externího zdroje tepla během 
doby blokování.

VYP

Externí zdroj tepla převezme během doby blokování režim vytá-
pění i nad bivalentní teplotou.

1–10 hodin

Pokud nemá externí zdroj tepla během doby blokování převzít 
režim vytápění, lze potřebnou dobu blokování definovat v hodi-
nách.
ff Nastavte, po kolika hodinách blokování má externí zdroj 
tepla převzít režim vytápění. Volbu potvrďte pomocí „OK“.

���� DOLNI HRANICE POUZITI HZG

Tímto parametrem můžete definovat dolní mez využití tepelné-
ho čerpadla. Pokud venkovní teplota klesne pod tuto nastavenou 
hodnotu, tepelné čerpadlo se vypne. Požadavky na topení jsou 
pokrývány výhradně z externího zdroje tepla.

���� BIVALENTNI TEPLOTA TOPENI

Tímto parametrem můžete definovat bivalentní teplotu tepelného 
čerpadla. Pod touto nastavenou venkovní teplotou smí být tepel-
né čerpadlo podporováno externím zdrojem tepla, pokud není 
dosaženo topného výkonu. Externí zdroj tepla převezme vytápění 
společně s tepelným čerpadlem.

���� TOPENI PWM

Tímto parametrem můžete nastavit, jak rychle vyrovná externí 
zdroj tepla / plynový hořák teplotní odchylku. Čím je hodnota 
menší, tím rychlejší je chování regulace.

Příklad: Pokud nastavíte parametr na 10 Kmin, vyrovná druhý zdroj 
tepla teplotní odchylku 10 K v průběhu jedné minuty.

���� HZG 0–10 V

Tímto parametrem můžete nastavit, jak rychle vyrovná externí 
zdroj tepla / plynový hořák teplotní odchylku. Čím je hodnota 
menší, tím rychlejší je chování regulace.

Příklad: Pokud nastavíte parametr na 10 Kmin, vyrovná druhý zdroj 
tepla teplotní odchylku 10 K v průběhu jedné minuty.

��� ELEKTRICKY PRIDAVNY OHREV

V této položce nabídky můžete definovat parametry pro elektrické 
nouzové/přídavné topení.

���� DOLNI HRANICE POUZITI HZG

Tímto parametrem můžete definovat dolní mez využití tepelné-
ho čerpadla. Pokud venkovní teplota klesne pod tuto nastavenou 
hodnotu, tepelné čerpadlo se vypne. Požadavky na topení jsou 
pokrývány výhradně z elektrického nouzového/přídavného topení.

���� BIVALENTNI TEPLOTA TOPENI

Tímto parametrem můžete definovat bivalentní teplotu tepelného 
čerpadla. Pod touto nastavenou venkovní teplotou smí být tepelné 
čerpadlo podporováno elektrickým nouzovým/přídavným topením, 
pokud není dosaženo topného výkonu. Elektrické nouzové/pří-
davné topení převezme vytápění společně s tepelným čerpadlem.

���� POCET STUPNU

Pomocí tohoto parametru můžete definovat maximální počet 
přídavných stupňů vytápění elektrického nouzového/přídavného 
topení pro režim vytápění.

V závislosti na nezbytném topném výkonu lze povolit 0 až 3 topné 
stupně.

���� DOBA PRODLEVY

Tímto parametrem můžete definovat, kolik času musí uplynout, 
než se zapnou přídavné stupně vytápění (po poklesu pod biva-
lentní teplotu).

�� TEPLA VODA

��� TEPLOTY TEPLE VODY 1 / 2

V položkách nabídky pro nastavení teploty teplé vody lze definovat 
požadované teploty pro komfortní režim a pro režim ECO.

 Upozornění
Pokud je připojeno rozšíření systému tepelných čerpadel 
WPE, můžete nastavovat další teploty teplé vody.

���� KOMFORTNI TEPLOTA

V položce nabídky KOMFORTNI TEPLOTA můžete nastavit poža-
dovanou teplotu teplé vody pro komfortní režim. Pokud se te-
pelné čerpadlo nachází v komfortním režimu (viz PROGRAMY / 
PROGRAM TEPLA VODA), ohřívá tepelné čerpadlo vodu v topném 
systému na hodnotu zde nastavenou.

���� EKO TEPLOTA

V položce nabídky EKO TEPLOTA můžete nastavit požadovanou 
teplotu teplé vody pro režim ECO. Pokud se tepelné čerpadlo na-
chází v režimu ECO (viz PROGRAMY / PROGRAM TEPLA VODA), 
ohřívá tepelné čerpadlo vodu v topném systému na hodnotu zde 
nastavenou.
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��� ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ

���� REZIM OHREVU TEPLE VODY

Pomocí tohoto parametru můžete definovat druh přípravy teplé 
vody. Vybírat můžete ze tří druhů přípravy teplé vody:
 - Prioritní provoz
 - Paralelní provoz
 - Prioritní provoz

����� PRIORITNI PROVOZ 

Pokud aktivujete prioritní provoz, zapne se při požadavku přípra-
vy teplé vody tepelné čerpadlo určené pro přípravu teplé vody a 
příslušné plnicí čerpadlo teplé vody.

Zbývající tepelná čerpadla v kaskádě se pro topný režim vypnou.

����� PARALELNI PROVOZ

Pokud aktivujete prioritní provoz, zapne se při požadavku přípra-
vy teplé vody tepelné čerpadlo určené pro přípravu teplé vody a 
příslušné plnicí čerpadlo teplé vody.

Zbývající tepelná čerpadla v kaskádě se pro topný režim vypnou.

����� DILCI PRIORITA

Pokud aktivujete částečný prioritní provoz, zapne se při požadavku 
přípravy teplé vody tepelné čerpadlo určené pro přípravu teplé 
vody a příslušné plnicí čerpadlo teplé vody.

Zbývající tepelná čerpadla v kaskádě se pro topný režim zapnou.

���� HYSTEREZE TEPLE VODY

Pomocí tohoto parametru můžete definovat hysterezi spínání při 
přípravě teplé vody.
ff Nastavte, jak velká musí být teplotní odchylka od požadované 
teploty teplé vody, aby se spustil proces přípravy teplé vody.

Příprava teplé vody se spustí při poklesu teploty pod požadovanou 
hodnotu teplé vody s odečtením předdefinované hystereze.

Pokud je dosaženo požadované hodnoty teplé vody, proces pří-
pravy teplé vody se zastaví.

���� STUPEN TEPLE VODY

Tímto parametrem můžete nastavit počet stupňů tepelných čer-
padel pro přípravu teplé vody.

���� AUTOM SYSTEM TEPLA VODA 

 Upozornění
Pokud chcete použít automatický systém teplé vody, musí 
být všechny stupně teplé vody povoleny.

Pokud je aktivován automatický systém teplé vody, připojí se v 
závislosti na venkovní teplotě podle zatížení všechny stupně teplé 
vody.

����� VENKOVNÍ TEPLOTA

S klesající venkovní teplotou klesá topný výkon tepelného čerpadla 
vzduch/voda. Příprava teplé vody zpočátku probíhá vždy s prvním 
stupněm. Pro pokrytí potřeby energie pro zásobu teplé vody jsou, 
v závislosti na zde nastavené venkovní teplotě, automaticky povo-
lovány další stupně teplé vody.
ff Nastavte, od jaké venkovní teploty se mají povolovat další 
stupně teplé vody.

���� UCICI PROGR TUV

Tímto parametrem můžete nastavit, zda se má při přípravě teplé 
vody provádět automatické přizpůsobení požadované teploty teplé 
vody.

ZAP

Pokud se tepelné čerpadlo vypne přes snímač HD (snímač vyso-
kého tlaku) nebo v důsledku maximální teploty horkého plynu, 
příprava teplé vody se ukončí. Požadovaná teplota TUV se přepíše 
aktuální skutečnou teplotou TUV. Nová požadovaná teplota teplé 
vody platí pro další režim ohřevu vody.

Příprava teplé vody probíhá výhradně přes tepelné čerpadlo. In-
terní elektrické nouzové/přídavné topení nebo externí zdroj tepla 
zůstanou deaktivovány.

VYP

Pokud je tepelné čerpadlo vypnuto prostřednictvím kontrolní 
funkce, zapne se interní elektrické nouzové/přídavné topení nebo 
externí zdroj tepla jako další stupeň vytápění a zůstane zapnuto 
až do dosažení požadované teploty teplé vody.

���� KOMBINOVANY ZASOBNIK

V této položce nabídky můžete nastavit, zda je v zařízení s tepelný-
mi čerpadly nainstalován kombinovaný nebo průtokový zásobník.

ZAP

Aby během přípravy teplé vody nebyla ze zásobníku přes čerpadla 
topného okruhu odebírána energie, jsou čerpadla topného okruhu 
po tuto dobu vypnuta.

VYP

Během přípravy teplé vody zůstávají čerpadla topného okruhu 
zapnuta.

���� VYKON TUV TC

Tepelná čerpadla vzduch/voda

V závislosti na venkovní teplotě je možné pro režim ohřevu vody 
definovat různé topné výkony tepelného čerpadla.

Nastavení se provádí pomocí parametrů VYKON TUV LETO a VYKON 
TUV ZIMA.

����� VYKON TUV LETO

Tímto parametrem můžete definovat výkon tepelných čerpadel pro 
přípravu teplé vody v létě.
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Pro optimalizaci efektivity tepelného čerpadla v režimu ohřevu 
vody lze snížit výkon.

����� VYKON TUV ZIMA

Tímto parametrem můžete definovat výkon tepelných čerpadel pro 
přípravu teplé vody v zimě.

K dosažení ohřevu vody při vysokých požadavcích na vytápění 
v krátké době lze pro režim ohřevu vody nastavit vyšší výkon.

���� MAX VSTUP TEPL TOP VODY

Pomocí tohoto parametru můžete definovat maximální vstupní 
teplotu topné vody. Při dosažení nastavené vstupní teploty topné 
vody se kompresor vypne a nastaví se doba klidového stavu.

���� TEPELNA DEZINFEKCE

ZAP

Pokud je aktivní režim tepelné dezinfekce, ohřívá se obsah zásob-
níku teplé vody na zde nastavitelnou teplotu. Čas ohřevu můžete 
definovat v nabídce PROGRAMY / PROGRAM TEPELNA DEZINFEK-
CE. Díky vysoké teplotě teplé vody se zlikvidují případně se vysky-
tující bakterie legionelly.

Po dosažení zde nastavené teploty proběhne regulace požadované 
teploty teplé vody opět na hodnotu uloženou v nabídce NASTAVE-
NI / TEPLOTY TEPLE VODY.

Správné provedení tepelné dezinfekce může proběhnout pouze 
v případě, pokud je zajištěno, že zařízení s tepelnými čerpadly 
dosáhne k tomuto účelu požadované teploty.

Úprava proti bakteriím legionel se provádí, pouze pokud je při-
pojeno nouzové/přídavné elektrické topení, nebo byl definován 
ZDROJ TEPLA EXTERNI pro přípravu teplé vody. Parametr UCICI 
PROGR TUV musí být nastaven na VYP.

VYP

Režim tepelné dezinfekce neprobíhá.

����� POZADOVANA TEPLOTA

V této položce nabídky můžete nastavit teplotu pro režim tepelné 
dezinfekce. Hodnota je z výroby nastavena na 60 °C.

��� ELEKTRICKY PRIDAVNY OHREV

Při elektrickém přídavném ohřevu se nouzové/přídavné topení 
zapíná podle nastavení (parametr BIVALENT TEPL TEPLA VODA a 
DOLNI HRANICE POUZITI TUV) k přípravě teplé vody.

���� BIVALENT TEPL TEPLA VODA

Bivalentní teplota tepelného čerpadla pro přípravu teplé vody.

Při poklesu pod tuto venkovní teplotu se elektrické nouzové/pří-
davné topení v režimu přípravy teplé vody spíná podle zátěže.

���� DOLNI HRANICE POUZITI TUV

Spodní mez využití tepelného čerpadla pro přípravu teplé vody.

Při venkovní teplotě pod nastaveným dolním provozním limitem 
pro přípravu teplé vody se tepelné čerpadlo vypne. Elektrické nou-
zové/přídavné topení zajišťuje pouze přípravu teplé vody.

��� ZDROJ TEPLA EXTERNI

Pokud je nainstalován externí zdroj tepla, není funkce cirkulace 
aktivní.

���� ZDROJ TEPLA EXTERNI

����� VYP
ff Toto nastavení zvolte v případě, pokud v zařízení s tepelnými 
čerpadly není nainstalován žádný externí zdroj tepla.

����� PODPOROVANO

Přitom podporuje externí zdroj tepla pod bivalentním bodem (pa-
rametr BIVALENT TEPL TEPLA VODA) tepelné čerpadlo při přípravě 
teplé vody. Pro zapnutí externího zdroje tepla při požadavku na 
teplou vodu se v tomto nastavení zapne výstup X2.11. 

����� SAMOTNE

Při tomto nastavení je externí zdroj tepla pod bivalentním bodem 
samostatně odpovědný za přípravu teplé vody. Pro zapnutí ex-
terního zdroje tepla při požadavku na teplou vodu se v tomto 
nastavení zapne výstup X2.11.

����� NEZAVISLE 

Při tomto nastavení je pro přípravu teplé vody příslušný jen externí 
zdroj tepla nezávisle na bivalentním bodu. Pro zapnutí externího 
zdroje tepla jsou při požadavku na teplou vodu sepnuty výstupy 
X2.8 a X2.11.

Pokud bylo zvoleno toto nastavení, musí být parametr STUPEN 
TEPLE VODY nastaven na „0“, protože tepelné čerpadlo již neod-
povídá za přípravu teplé vody.

���� BIVALENT TEPL TEPLA VODA

Bivalentní teplota (venkovní teplota) tepelného čerpadla pro pří-
pravu teplé vody.

Podle nastaveného parametru (PODPOROVANO, SAMOTNE, NE-
ZAVISLE) je druhý zdroj tepla odpovědný za přípravu teplé vody.

���� DOLNI HRANICE POUZITI TUV

Spodní mez využití tepelného čerpadla pro přípravu teplé vody.

Při venkovní teplotě pod nastaveným dolním provozním limitem 
pro přípravu teplé vody se tepelné čerpadlo vypne. Druhý zdroj 
tepla je samostatně odpovědný za přípravu teplé vody.

���� TUV-PWM

Zde se nastaví procentuální podíl výkonu, jímž druhý zdroj tepla 
provádí přípravu teplé vody. 
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���� TUV 0–10 V

Zde se nastaví procentuální podíl výkonu, jímž druhý zdroj tepla 
provádí přípravu teplé vody. 

��� CIRKULACE

Díky funkci cirkulace lze rychle připravit teplou vodu na odběr-
ných místech. K tomuto účelu čerpá cirkulační čerpadlo teplou 
vodu cirkulačním potrubím k odběrným místům tak, aby byla na 
odběrných místech teplá voda rychle k dispozici. Současně se ale 
ochlazuje zásobník teplé vody.

���� POZADAVEK

Funkce cirkulace může být požadována různým způsobem.
ff Zvolte, jaká podmínka aktivuje cirkulační funkci.

����� PROGRAM

Aby bylo vychládání omezeno na minimum, je cirkulační čerpadlo 
řízeno časovým programem tak, aby běželo pouze v parametrizo-
vaných časových úsecích. Na každý den lze nastavit tři doby spí-
nání. Je možné rovněž vytvořit bloky pro celý týden, pro pracovní 
dny nebo pro víkend.
ff Časy nastavte v nabídce PROGRAMY / CIRKULACNI PROGRAM.

����� PROGRAM + VSTUP

Cirkulační čerpadlo je spojeno s časovým programem a vstupem. 
V cirkulačním potrubí musí být nainstalován snímač tlaku. Pokud 
v důsledku používání odběrného místa poklesne tlak vody, snímač 
sepne relé. Tento spínací výstup je spojen se vstupem snímače 
cirkulace a kostrou snímače, který toto sepnutí detekuje jako zkrat 
a zareaguje zapnutím čerpadla.
ff Časy nastavte v nabídce PROGRAMY / CIRKULACNI PROGRAM.

����� PROGRAM + CIDLO

Cirkulační čerpadlo je spojeno s časovým programem a snímačem 
cirkulace. Čerpadlo se zapne, pokud v nastavených časech po-
klesne teplota měřená snímačem cirkulace pod parametrizovanou 
hodnotu požadované teploty.
ff Časy nastavte v nabídce PROGRAMY / CIRKULACNI PROGRAM.

������ POZADOVANA TEPLOTA

Tímto parametrem lze nastavit požadovanou teplotu pro cirkulační 
funkci.

Pokud požadovaná teplota poklesne pod zde nastavenou hodnotu, 
zapne se cirkulační čerpadlo.

������ HSTEREZE ZDROJ

Pokud je součet hodnot cirkulační teploty a nastavené hystereze 
vyšší, než je nastavená požadovaná teplota, cirkulační čerpadlo 
se vypne.

�� CHLAZENI

 Upozornění
Ne všechna tepelná čerpadla jsou schopna chlazení.

 Upozornění
V závislosti na typu tepelného čerpadla je pro chlazení 
případně nutný akumulační zásobník.
ff Dodržujte údaje uvedené v návodu k obsluze a insta-
laci tepelného čerpadla.

 Upozornění
Pokud je dán požadavek na bazénovou vodu, přeruší se 
režim chlazení a je zahájena příprava bazénové vody.

Předpoklady pro chladicí provoz
 - Zařízení se musí nacházet v letním režimu.
 - K regulátoru tepelného čerpadla musí být připojeno ana-

logové dálkové ovládání FE 7 nebo alespoň jedno digitální 
dálkové ovládání FET. Dbejte na to, že v systému lze používat 
pouze analogové nebo digitální dálkové ovládání.

 - Musí být nastaveny všechny parametry chlazení.
 - V závislosti na tepelném čerpadle může být nutné čidlo 

chlazení.

Chladicí režim s dálkovým ovládáním FE 7

Analogové dálkové ovládání FE 7 nedisponuje kontrolou rosného 
bodu. Dálkové ovládání lze používat pouze v kombinaci s konvek-
torem nebo stropními kazetami s odtokem kondenzátu.

Chladicí režim s dálkovým ovládáním FET

Digitální dálkové ovládání FET disponuje kontrolou rosného bodu 
a může být použito u konvektorů s ventilátory a plošných topení 
(např. podlahových topení, nástěnných plošných topení, stropních 
chlazení atd.).

 Upozornění
Je-li připojeno více než jedno digitální dálkové ovládání 
FET, pro každé dálkové ovládání je možné definovat další 
chladicí okruh.

Chlazení a příprava teplé vody u kaskád tepelných čerpadel 
vzduch/voda.

V kaskádě tepelných čerpadel vzduch/voda může chlazení a pří-
prava teplé vody probíhat paralelně.
ff Nastavte parametr DILCI PRIORITA v nabídce (NASTAVENI / 
TEPLA VODA / ZAKLADNI NASTAVENI / REZIM OHREVU TUV) 
na ZAP.

Při požadavku teplé vody se zapne tepelné čerpadlo určené pro 
přípravu teplé vody a příslušné plnicí čerpadlo teplé vody.

Zbývající tepelná čerpadla v kaskádě převezmou funkci chlazení.

Chlazení a příprava teplé vody u tepelných čerpadel země/
voda.

Vznikne-li požadavek na teplou vodu u tepelného čerpadla země/
voda, chlazení se přeruší a zahájí se příprava teplé vody.
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��� CHLAZENI

Zde můžete zapínat nebo vypínat funkci chlazení tepelného čer-
padla.

��� REZIM CHLAZENI

���� PASIVNI CHLAZENI

Pasivní chlazení je možné pouze pomocí tepelných čerpadel země/
voda.

Chlazení nejdříve probíhá pomocí čerpadla topného okruhu. Zapne 
se výstup regulátoru X2.13. Pomocí výstupu regulátoru X2.13 je 
např. možné ovládat další zónové a přepínací ventily.

Pokud je po 60 sekundách skutečná vstupní teplota topné vody 
větší než požadovaná, zapne se zdrojové čerpadlo a čerpadlo aku-
mulačního zásobníku.

U kaskádového zapojení se navíc připojují zdrojová čerpadla a čer-
padla akumulačního zásobníku, pokud již nelze více snížit vstupní 
teplotu topné vody. Aktivace dalších čerpadel závisí na nastavené 
dynamice (DYNAMIKA PASIVNI).

���� AKTIVNI CHLAZENI

Chování regulátoru s tepelnými čerpadly země /voda

Chlazení nejdříve probíhá jako pasivní (viz PASIVNI CHLAZENI). 
Pokud vstupní teplotu topné vody již nelze dále snižovat pasivním 
chlazením, zapne se navíc kompresor.

U kaskádového zapojení se navíc připojují zdrojová čerpadla, čer-
padla akumulačního zásobníku a kompresor, pokud již nelze více 
snížit vstupní teplotu topné vody. Aktivace dalších čerpadel závisí 
na nastavené dynamice (DYNAMIKA AKTIVNI nebo DYNAMIKA 
PASIVNI).

Chování regulátoru s tepelnými čerpadly vzduch/voda

Chlazení nejdříve probíhá pomocí čerpadla topného okruhu. Zapne 
se výstup regulátoru X2.13. Pomocí výstupu regulátoru X2.13 je 
např. možné ovládat další zónové a přepínací ventily.

Pokud je po 60 sekundách skutečná vstupní teplota topné vody 
větší než požadovaná, zapne se čerpadlo akumulačního zásobníku 
a kompresor.

U kaskádového zapojení se navíc připojují čerpadla akumulačního 
zásobníku a kompresor, pokud již nelze více snížit vstupní teplo-
tu topné vody. Aktivace dalších čerpadel a kompresorů závisí na 
nastavené dynamice (DYNAMIKA AKTIVNI).

��� ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ

���� STUPNE CHLAZENI

Zde nastavte počet tepelných čerpadel schválených pro provoz 
chlazení.

���� MEZE CHLAZENI

Tímto parametrem se definuje dolní mez použití režimu chlazení. 
Pokud venkovní teplota poklesne pod nastavenou hodnotu meze 
použití, režim chlazení se deaktivuje.

���� VYKON CHLAZENI

Tímto parametrem se definuje maximální chladicí výkon tepelného 
čerpadla v kW.

���� HYSTEREZE TEPL TOP VODY

Pokud je součet hodnot vstupní teploty topné vody a nastavené 
hystereze vyšší, než je nastavená požadovaná teplota, kompresor 
se zapne.

���� DYNAMIKA AKTIVNI

Tento parametr uvádí, jak rychle zapínají jednotlivá tepelná čer-
padla v kaskádě. Čím vyšší je nastavená dynamika, tím pomaleji 
spínají následně zapojená tepelná čerpadla.

Dynamika u tepelného čerpadla země/voda
 - Dynamika 0 

Kompresor se zapne současně se zdrojovým čerpadlem.
 - Dynamika 1 

Pokud zdrojové čerpadlo běží 10 minut a aktuální vstupní 
teplota topné vody překročí nastavenou požadovanou teplotu 
na vstupu s hysterezí 0,5 K, kompresor se zapne.

 - Dynamika 10 
Pokud zdrojové čerpadlo běží 30 minut a aktuální vstupní 
teplota topné vody překročí nastavenou požadovanou teplotu 
na vstupu s hysterezí 2 K, kompresor se zapne.

 Upozornění
U jiných nastavitelných hodnot (2 až 9) se hystereze od-
povídajícím způsobem interpoluje.

Dynamika u tepelných čerpadel vzduch/voda
 - Dynamika 1 

Pokud je první kompresor v provozu 10 minut a aktuální 
vstupní teplota topné vody překročí nastavenou požadovanou 
teplotu na vstupu s hysterezí 0,5 K, zapne se následné tepel-
né čerpadlo.

 - Dynamika 10 
Pokud je první kompresor v provozu 30 minut a aktuální 
vstupní teplota topné vody překročí nastavenou požadovanou 
teplotu na vstupu s hysterezí 2 K, zapne se následné tepelné 
čerpadlo.

 Upozornění
U jiných nastavitelných hodnot (2 až 9) se hystereze od-
povídajícím způsobem interpoluje.

���� DYNAMIKA PASIVNI

Dynamika u tepelných čerpadel země/voda

Tento parametr uvádí, jak rychle zapínají jednotlivá tepelná čer-
padla v kaskádě. Čím vyšší je nastavená dynamika, tím pomaleji 
spínají následně zapojená tepelná čerpadla.
 - Dynamika 1 

Po zapnutí výstupu regulátoru X2.13 se postupně zapnou 
zdrojová čerpadla a čerpadla akumulačního zásobníku s pro-
dlevou vždy jedna minuta.
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 - Dynamika 10 
Po zapnutí výstupu X2.13 se postupně zapnou zdrojová čer-
padla a čerpadla akumulačního zásobníku s prodlevou vždy 
pět minut.

 Upozornění
U jiných nastavitelných hodnot (2 až 9) se hystereze od-
povídajícím způsobem interpoluje.

��� AKTIVNI CHLAZENI / PASIVNI CHLAZENI

Pasivní chlazení je možné pouze pomocí tepelných čerpadel země/
voda.

���� PLOŠNÉ CHLAZENÍ  /  CHLAZENI FANCOIL

Plošné chlazení

Při plošném chlazení se chlazení budovy provádí prostřednictvím 
stávajícího podlahového a nástěnného topení. Aby byla zajištěna 
kontrola vlhkosti v místnosti, musí být připojeno dálkové ovládání 
FET pro topný okruh.

Chlazení ventilátorem

V případě chlazení ventilátorem se chlazení budovy provádí pomo-
cí konvektorů s ventilátorem. Aby byla zajištěna kontrola teploty 
v místnosti, musí být připojeno dálkové ovládání FE 7 nebo FET 
pro topný okruh.

����� POZAD TEPLOTA TOP VODY

Plošné chlazení

Mísič reguluje na zde nastavenou požadovanou teplotu topné vody.

Chlazení ventilátorem

Pokud je při chlazení dosaženo této teploty, kompresor se vypne. 
V kombinaci s pasivním chlazením se vypne rovněž zdrojové čer-
padlo a čerpadlo akumulačního zásobníku.

����� HYSTEREZE TEPL TOP VODY

Pokud je součet hodnot vstupní teploty topné vody a nastavené 
hystereze vyšší, než je nastavená požadovaná teplota, kompresor 
se zapne.

����� POZ TEPLOTA VZDUCH V MIST

Tepelné čerpadlo vychladí místnost na zde nastavenou teplotu 
vzduchu v místnosti po odečtení pevně nastavené hystereze 2 K.

����� DYNAMIKA AKTIVNI

Viz popis výše.

����� DYNAMIKA PASIVNI

Viz popis výše.

��� CHLADICI OKRUH 1 / 2 / 3 / 4 / 5

���� POZAD TEPLOTA TOP VODY

Plošné chlazení

Mísič reguluje na zde nastavenou požadovanou teplotu topné vody.

Chlazení ventilátorem

Pokud je při chlazení dosaženo této teploty, kompresor se vypne. 
V kombinaci s pasivním chlazením se vypne rovněž zdrojové čer-
padlo a čerpadlo akumulačního zásobníku.

���� POZ TEPLOTA VZDUCH V MIST

Tepelné čerpadlo vychladí místnost na zde nastavenou teplotu 
vzduchu v místnosti po odečtení pevně nastavené hystereze 2 K.

���� DRUH CHLAZENI

Zde můžete určit, zda se chladicí okruh používá pro chlazení venti-
látorem nebo plošné chlazení.

�� BAZEN

Pomocí funkce bazénu je voda v bazénu temperována přes tepelný 
výměník na nastavitelnou požadovanou teplotu. Čerpadlo připoje-
né ke svorce X4.12 čerpá vodu topného systému z akumulačního 
zásobníku přes výměník tepla. Čerpadlo připojené ke svorce X4.13 
čerpá vodu do bazénu.

Tepelné čerpadlo může bazén ohřívat i bez akumulačního zásob-
níku. Čerpadlo připojené ke svorce X4.12 čerpá vodu topného 
systému přes výměník tepla. Čerpadlo připojené ke svorce X4.13 
čerpá vodu do bazénu.

��� BAZEN
ff Specifikujte, zda má být bazénová funkce zapnutá nebo 
vypnutá.

���� POZADAVEK

Bazénová funkce může být požadována různým způsobem. Aby 
mohl začít ohřev vody v bazénu, musí být splněny podmínky a 
aktivován BAZENOVY PROGRAM (v nabídce PROGRAMY).
ff Zvolte, jaká podmínka aktivuje bazénovou funkci.

����� VSTUP 230 V

Ohřev vody v bazénu je možné aktivovat prostřednictvím externího 
signálu. Jakmile je ke vstupu X4.2 přiveden signál 230 V, začne 
ohřev vody v bazénu.

����� VSTUP CIDLA

Ohřev vody v bazénu se spustí v okamžiku, jakmile teplota na-
měřená snímačem v bazénu X3.5 poklesne pod hodnotu součtu 
parametrizované požadované teploty a hystereze.

������ POZADOVANA TEPLOTA

Tímto parametrem lze nastavit požadovanou teplotu pro bazén.
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������ HSTEREZE ZDROJ

Zde nastavená hodnota uvádí, od jaké teplotní odchylky od nasta-
vené požadované teploty se spustí ohřev vody v bazénu.

������ AKUMULACNI REZIM

Pokud je ke svorce X3.4 připojeno čidlo, je možný provoz bazénu 
bez akumulačního zásobníku. Snímač v bazénu X3.4 je odpověd-
ný za podmínku pro zapnutí a podmínku pro vypnutí tepelného 
čerpadla.

������ PEVNA HODNOTA

V této položce nabídky nastavíte teplotu, kterou výměník tepla 
potřebuje k dosažení požadované teploty v bazénu.

�� DIFERENCIALNI REGULATOR 1/2

Pomocí rozšíření tepelného čerpadla WPE můžete realizovat dva 
nezávisle na sobě pracující diferenciální regulátory, které ovlá-
dají vždy jeden výstup (X4.10 a X4.11). Výstup X4.10 je ovládán 
prostřednictvím diferenciálních snímačů 1.1 (X3.9) a 1.2 (X3.10). 
Výstup X4.11 je ovládán prostřednictvím diferenciálních snímačů 
2.1 (X3.11) a 2.2 (X3.12).

Příklad na výstupu X4.10

Funkci diferenciálního regulátoru lze využít například k napojení 
krbových kamen, které vedou vodu, k zařízení s akumulačním 
zásobníkem. K tomuto účelu se diferenciální snímač 1.1 (X3.9) 
umístí do vodní kapsy krbových kamen. Diferenciální snímač 1.2 
(X3.10) se nachází v akumulačním zásobníku. Pokud rozdíl mezi 
X3.9 a X3.10 překročí nastavenou spínací diferenci a je dodržena 
maximální a minimální teplota, zapne se výstup X4.10. Čerpadlo 
připojené k výstupu X 4.10 čerpá vodu ohřátou krbovými kamny 
do akumulačního zásobníku.

��� DIFERENCIALNI REGULATOR 1/2
ff Nastavte parametr na ZAP nebo VYP.

��� SPINACI DIFERENCE

Zde můžete nastavit teplotní rozdíl, který musí nastat mezi oběma 
diferenciálními snímači, aby se zapnul příslušný výstup (X4.10 
nebo X4.11). Pokud je tato nastavená spínací diference překročena, 
příslušný výstup se zapne.

��� HSTEREZE ZDROJ

Příklad na výstupu X4.10

Tímto parametrem lze stanovit, jak daleko se přibližují teploty di-
ferenciálních snímačů 1.1 a 1.2. Pro výpočet se zde nastavená hys-
tereze odečte od nastavitelné spínací diference. Výstup se vypne 
až poté, kdy teplotní rozdíl dosáhne hodnoty spínací diference s 
odečtenou nastavenou hysterezí.

��� MINIMALNI TEPLOTA

Příklad na výstupu X4.10

Zde můžete nastavit minimální teplotu, která musí být přiváděna k 
diferenciálnímu snímači 1.1, aby se při dosažení spínací diference 
spustilo čerpadlo.

 Upozornění
Diferenciální snímač 1.1 musí být nainstalován na zdroji 
tepla (např. vodní kapsa krbových kamen).

��� MAXIMALNI TEPLOTA

Příklad na výstupu X4.10

Zde můžete nastavit teplotu, která smí být maximálně přiváděna 
na diferenciální snímač 1.2.

Pokud je teplota na diferenciálním snímači 1.2 vyšší než maximální 
teplota, výstup X4.10 se vypne.

 Upozornění
Diferenciální snímač 1.2 musí být nainstalován na akumu-
lačních kamnech (např. akumulační zásobník).

��� PRODLEVA VYPNUTI

Příklad na výstupu X4.10

Tímto parametrem můžete stanovit dobu doběhu čerpadla (výstup 
X4.10).

�� TERMOSTATICKÁ FUNKCE 1/2

Pomocí rozšíření tepelného čerpadla WPE můžete realizovat dvě 
nezávisle na sobě pracující funkce termostatu, které ovládají vždy 
jeden výstup (X4.10 a X4.11). Výstup X4.10 je ovládán prostřednic-
tvím čidla termostatu 1 (X3.9). Výstup X4.11 je ovládán prostřed-
nictvím čidla termostatu 2 (X3.11).

��� TERMOSTATICKÁ FUNKCE 1/2
ff Nastavte parametr na ZAP nebo VYP.

��� POZADOVANA TEPLOTA

Příklad na výstupu X4.10

Zde můžete nastavit teplotu, od které se zapne výstup (X4.10).

��� HSTEREZE ZDROJ

Příklad na výstupu X4.10

Zde nastavená hodnota uvádí, od jaké teplotní odchylky od nasta-
vené požadované teploty se vypne výstup (X4.10).



Uvedení dO PrOvOzU  
Nabídka

www.stiebel-eltron.com WPM | 31

  
Nabídka: UVED DO PROVOZ

��UVED DO PROVOZ

�� ZDROJ
��� TEPLOTA ZDROJE MIN
��� ZDROJOVE MEDIUM
���� ETYLENGLYKOL
���� VODA
���� STANICE PODZEMNI VODY

�� TOPENI
��� REG DYNAMIKA
��� HYSTEREZE ZDROJ
��� REGULACE ROZSAHU
���� ŽÁDANÝ ROZSAH
���� MAXIMÁLNÍ VÝKON ČERPADLA
���� VYKON CERP. V POHOT. REZ.
��� VYKON CERPADLA TOP OKRUHU

�� TEPLA VODA
��� VYKON CERPADLA TEPLE VODY

�� KOMPRESOR
��� MINIMALNI DOBA ODTAVANI
��� AKTIVACE ODTAVANI
��� INTERVAL VYPN
��� MAXIMALNI PROUD
��� MINIMALNI DOBA CHODU
��� INTENZIVNÍ ODMRAZOVÁNÍ
��� DIMENZOVANI VYTAPENI
���� DIMENZOVANA TEPLOTA
���� SPOTREBA TEPLA
��� KONSTANTNI VYKON
��� PRIDAVNE TOPENI KONDENZ
���� VENKOVNI TEPLOTA
��� RYCHLY START

�� TICHY REZIM
��� OMEZENI VENTILATORU
��� OMEZENI VYKONU
���� VYKON
���� VENTILATOR
��� TEPELNE CERPADLO VYP

�� I/O KONFIGURACE
��� VSTUP X 1.13
���� TELEFONICKÉ DÁL. SEPNUTÍ
���� OPTIMALIZACE TOP. KŘIVKY
���� SG READY
��� VSTUP X 1:14
���� VYP
���� TOPENÍ/CHLAZENÍ EXTERNÍ
��� VSTUP X 1:15
���� TOPENI
����� ZADÁNÍ TEPLOTY 1 V
����� ZADÁNÍ TEPLOTY 10 V
���� CHLAZENI
����� ZADÁNÍ TEPLOTY 1 V
����� ZADÁNÍ TEPLOTY 10 V
��� VÝSTUP X 1.16
���� PWM 1
���� PWM 2
���� 0–10 V
���� VÝSTUP
����� CERPAD PLNENI AKUMULACE 1
����� CERPAD PLNENI AKUMULACE 2

����� HK ČERPADLO 1
����� HK ČERPADLO 2
����� HK ČERPADLO 3
����� NABIJECÍ CERPADLO TUV
����� CERPADLO ZDROJE
���� VYKON
����� PWM
����� 0–10 V
��� VÝSTUP X 1:17
���� PWM 1
���� PWM 2
���� 0–10 V
���� VÝSTUP
����� CERPAD PLNENI AKUMULACE 1
����� CERPAD PLNENI AKUMULACE 2
����� HK ČERPADLO 1
����� HK ČERPADLO 2
����� HK ČERPADLO 3
����� NABIJECÍ CERPADLO TUV
����� CERPADLO ZDROJE
���� VYKON
����� PWM
����� 0–10 V
��� VÝSTUP X 2:10
���� FATAL ERROR
���� OBECNÁ CHYBA
��� VÝSTUP X 3:16
���� PWM 1
���� PWM 2
���� 0–10 V
���� VÝSTUP
����� PRIMARNI BAZENOVE CERPADLO
����� SEKUNDARNI BAZENOVE CERPADLO
����� CERPAD PLNENI AKUMULACE 3
����� CERPAD PLNENI AKUMULACE 4
����� CERPAD PLNENI AKUMULACE 5
����� CERPAD PLNENI AKUMULACE 6
����� NABIJECI CERPADLO TUV 2
����� HK ČERPADLO 4
����� HK ČERPADLO 5
���� VYKON
����� PWM
����� 0–10 V
��� VÝSTUP X 3:17
���� PWM 1
���� PWM 2
���� 0–10 V
���� VÝSTUP
����� PRIMARNI BAZENOVE CERPADLO
����� SEKUNDARNI BAZENOVE CERPADLO
����� CERPAD PLNENI AKUMULACE 3
����� CERPAD PLNENI AKUMULACE 4
����� CERPAD PLNENI AKUMULACE 5
����� CERPAD PLNENI AKUMULACE 6
����� NABIJECI CERPADLO TUV 2
����� HK ČERPADLO 4
����� HK ČERPADLO 5
���� VYKON
����� PWM
����� 0–10 V

�� NOUZOVY PROVOZ

�� RESET
��� TEPELNE CERPADLO
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��� SEZNAM HLÁŠENÍ
��� SYSTEM
��� FET
��� WPE

�� ZDROJ

��� TEPLOTA ZDROJE MIN

!  Věcné škody
Tepelné čerpadlo nesmíte provozovat za teplot zdroje 
nižších než – 9 °C. 

Při nastavení VYP se nezjišťuje teplota čidla zdroje.

Při poklesu pod minimální teplotu zdroje se kompresor vypne a 
nastává čas klidového režimu. Po uplynutí doby klidového režimu 
a překročení pevné hystereze 2 K se kompresor opět uvolní.

Zdrojové čerpadlo se zapíná vždy 30 sekund před naběhnutím 
kompresoru při aktuálním požadavku na vytápění nebo ohřev 
vody.

 Upozornění
Po vypnutí tepelného čerpadla má zdrojové čerpadlo 
doběh 60 sekund.

��� ZDROJOVE MEDIUM

V této položce nabídky nastavíte, s jakým zdrojovým médiem bude 
tepelné čerpadlo provozováno.

���� ETHYLENGLYKOL

���� VODA

���� STANICE PODZEMNI VODY

�� TOPENÍ

��� REG DYNAMIKA

Parametr REG DYNAMIKA ovlivňuje rychlost regulace výkonového 
regulátoru tepelného čerpadla.

Výkonový regulátor tepelného čerpadla pracuje především jako 
integrální regulátor. Odchylka od regulace (rozdíl mezi požado-
vanou a skutečnou teplotou topného okruhu) se v průběhu času 
sčítá. Výsledkem je integrál regulační odchylky v kelvinminutách. 
Po dosažení hodnoty sepnutí nastavitelné tímto parametrem bude 
provedeno přepnutí o jeden výkonový stupeň výše nebo níže.

Příklad: Při regulační odchylce 5 K trvá 10 minut, než je dosaženo 
spínací hodnoty 50 Kmin, poté se sepne kompresor nebo u kaskád 
další stupeň kompresoru a integrál regulační odchylky se opět 
vynuluje.

V normální situaci by měla přednastavená REG DYNAMIKA pra-
covat dostatečně rychle a bez rozkmitu. U rychle reagujících top-
ných systému se musí nastavit nižší hodnota a u velmi pomalých 
systémů vyšší hodnota.

��� HSTEREZE ZDROJ

U tepelných čerpadel On/Off s akumulačním zásobníkem zde mů-
žete nastavit hysterezi spínání pro tepelné čerpadlo.

��� REGULACE ROZSAHU

Pro cirkulační čerpadlo je objemový průtok samostatně regulován 
tepelným čerpadlem.

���� ŽÁDANÝ ROZSAH
ff Zde nastavte, jak velký má být rozdíl teplot mezi snímačem 
na výstupu topné vody a na vratné větvi.

Tepelné čerpadlo udržuje rozdíl teplot trvale na nastavené hodnotě 
tím, že příslušně upravuje objemový průtok cirkulačního čerpadla.

���� MAXIMÁLNÍ VÝKON ČERPADLA

Tímto parametrem nastavíte maximální objemový průtok a tím 
i výkon čerpadla. Výkon čerpadla nevzroste nad zde nastavenou 
hodnotu. Časový interval do dosažení nastaveného požadovaného 
rozdílu se může tímto nastavením změnit.

���� VYKON CERP. V POHOT. REZ.
ff Zde nastavte minimální výkon interního cirkulačního čerpa-
dla během klidového režimu tepelného čerpadla.

Dokud tepelné čerpadlo neobdrží požadavek na topení nebo 
během blokování HDO a klidového stavu, běží čerpadlo se zde 
nastaveným výkonem.

��� VYKON CERPADLA TOP OKRUHU
ff Přes výkon čerpadla topného okruhu nastavte objemový 
průtok. Dodržujte údaje k objemovému průtoku (viz kapitola 
„Technické údaje / Tabulka údajů“ v návodu k obsluze a in-
stalaci tepelného čerpadla).

�� TEPLA VODA

��� VYKON CERPADLA TEPLE VODY
ff Přes výkon čerpadla teplé vody nastavte maximální objemový 
průtok. V případě hluku snižte výkon.

�� KOMPRESOR

��� MINIMALNI DOBA ODTAVANI
ff Zde nastavte dobu odmrazování pro proces odmrazování te-
pelného čerpadla.

Nastavená doba platí pro ruční odmrazování nebo podle potřeby.

��� AKTIVACE ODTAVANI

Ruční odtávání lze zahájit pouze tehdy, je-li v provozu tepelné 
čerpadlo.

Na displeji se zobrazí signál odmrazování.
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Maximální doba odmrazování 

U všech tepelných čerpadel činí maximální doba odtávání 20 
minut. Po dosažení maximální doby odmrazování se odmrazová-
ní ukončí. Tepelná čerpadla pak nuceně běží 20 minut v topném 
režimu. Až poté se znovu zahájí proces odmrazování.

��� INTERVAL VYPN

Po vypnutí tepelného čerpadla nastává doba klidového režimu 
kvůli ochraně kompresoru. V normálním provozu se musí dodr-
žovat přednastavená doba klidového režimu 20 minut, resp. 10 
minut (podle typu tepelného čerpadla). Pokud je kvůli opravě nebo 
seřizování nezbytné zkrácení, musíte po ukončení práce provést 
zpětné nastavení na 20 minut, resp. 10 minut. 

��� MAXIMALNI PROUD

Tímto parametrem je možné omezit maximální odběr proudu 
tepelným čerpadlem kvůli přizpůsobení místním podmínkám 
stanoviště.

Je třeba si uvědomit, že se při vysoké vstupní teplotě topné vody 
nebo nízkých venkovních teplotách může snížit topný výkon.

��� MINIMALNI DOBA CHODU

Při každém zapnutí kompresoru se spustí odpočítávání nastavené-
ho času (v minutách). Až po jeho uplynutí může regulátor kompre-
sor vypnout, neboli vypnutí regulátorem je možné se zpožděním. 
Výjimkou je sepnutí relé pro hlídání teploty nebo snímače tlaku, 
které vede k okamžitému vypnutí.

��� INTENZIVNĺ ODMRAZOVÁNĺ

Intenzivní odmrazování je rozšíření normálního odmrazování. Při 
intenzivním odmrazování je veden teplý vzduch tryskou ventilá-
toru.

Tímto parametrem můžete nastavit, jak často se má provádět in-
tenzivní odmrazování namísto normálního odmrazování. 

Příklad: Když nastavíte parametr na „5“, je každé páté odmrazo-
vání intenzivní.

 Upozornění
Intenzivní odmrazování s sebou nese vyšší provozní ná-
klady.

��� DIMENZOVANI VYTAPENI

Zde nastavujete spotřebu tepla pro dům s přihlédnutím k nej-
nižším teplotám v oblasti (například spotřeba tepla 10 kW při 
venkovní teplotě -14 °C). Přístroj z toho zjistí při provozu hodnotu, 
s níž tepelné čerpadlo pracuje optimálně.
ff Podívejte se na hodnoty výpočtu spotřeby tepla budovy.

Pozor, pokud se zde nastaví příliš vysoká spotřeba tepla, sníží se 
účinnost celého zařízení. Naopak při nastavení příliš nízké spo-
třeby tepla může utrpět komfort.

���� DIMENZOVANA TEPLOTA
ff Zde nastavte dimenzovanou teplotu. Je to venkovní teplota 
(°C), pro níž je vypočítaná spotřeba tepla pro oblast, kde se 
tepelné čerpadlo používá.

���� SPOTREBA TEPLA
ff Zde nastavte spotřebu tepla zjištěnou pro dimenzovanou 
teplotu.

��� KONSTANTNI VYKON

Tento parametr udává topný výkon v režimu s pevnou hodnotou, 
v bazénovém režimu a v programu vysoušení. Přitom probíhá 
regulace na pevně nastavený výkon nezávisle na venkovní teplotě.

��� PRIDAVNE TOPENI KONDENZ

Přídavné topení kondenzátu zajišťuje, že kondenzát může unikat 
i při nízkých venkovních teplotách.

���� VENKOVNÍ TEPLOTA
ff Zde nastavte venkovní teplotu, od které se zapne přídavné 
topení kondenzátu.

��� RYCHLY START

Při uvedení do provozu můžete zkontrolovat funkci tepelného 
čerpadla tím, že aktivujete rychlý start tepelného čerpadla. Při 
vyvolání parametru se na displeji zobrazí VYP. Pokud přepnete na 
ZAPa stiskněte „OK“, zahájí se rychlý start. Hodnota 60 sekund se 
na displeji okamžitě změní na 0. Na displeji se poté zobrazí při 
okamžitém startu ZAP. 

Následně se spustí tepelné čerpadlo a příslušné čerpadlo na plnění 
akumulačního zásobníku.

�� TICHY REZIM

Provoz se sníženou hlučností

TICHY REZIM je způsob provozu tepelných čerpadel vzduch|voda, 
kdy je snížena hlučnost tepelného čerpadla. 

 Upozornění
Tichý režim má vliv na tepelný výkon a účinnost tepelného 
čerpadla.
Pokud je aktivní Tichý režim, vznikají navíc vyšší provozní 
náklady.
V Tichém režimu 2 se topení a příprava teplé vody provádí 
výhradně pomocí nouzového/přídavného topení.

ff V nabídce „PROGRAMY / TICHY PROGRAM 1“ nastavte časy, 
ve kterých se tepelné čerpadlo přepne do provozu se sníže-
nou hlučností.

��� OMEZENI VENTILATORU

Při nastavení tohoto parametru na ZAP se při aktivním TICHY PRO-
GRAM 1 u tepelných čerpadel sníží otáčky ventilátoru. 



Uvedení dO PrOvOzU  
Nabídka

34 | WPM www.stiebel-eltron.com

  
Nabídka: UVED DO PROVOZ

��� OMEZENI VYKONU 

Při nastavení tohoto parametru na ZAP lze při aktivním TICHY 
PROGRAM 1 snížit otáčky ventilátoru a výkon kompresoru tepel-
ného čerpadla nezávisle na sobě následujícími parametry.

���� VYKON

Snížení výkonu kompresoru zde můžete nastavit v %.

���� VENTILATOR

Snížení otáček ventilátoru zde můžete nastavit v %.

��� TEPELNE CERPADLO VYP

Při nastavení tohoto parametru na ZAP se při aktivním TICHY PRO-
GRAM 2 vypne tepelné čerpadlo a interní nebo externí druhý zdroj 
tepla převezme funkci topení/ohřevu TUV.

�� I/O KONFIGURACE

��� VSTUP X 1.13

V této položce nabídky můžete nastavit, které funkce má převzít 
vstup X 1.13.
ff Nepřivádějte žádné vnější napětí.

���� TELEFONICKÉ DÁL. SEPNUTÍ

 Upozornění
Tato funkce je možná pouze v režimech POHOTOVOSTNI 
REZIM nebo REZIM ECO.

 Upozornění
Vyhodnocení telefonického dálkového sepnutí probíhá 
prostřednictvím vstupů X 1.13.1 a X 1.13.2.

ff Pokud je telefonické dálkové sepnutí připojeno ke vstupu, na-
stavte tento parametr na ZAP.

Pokud je k tomuto vstupu přiváděn externí signál, přepne se te-
pelné čerpadlo do REZIMU PROGRAM. Pokud již externí signál 
není přiváděn, přepne se tepelné čerpadlo zpět do předcházejícího 
provozního režimu.

���� OPTIMALIZACE TOP. KŘIVKY

 Upozornění
Tato funkce je možná pouze v režimech KOMFORTNI 
REZIM, REZIM ECO nebo REZIM PROGRAM.

ff Obsaďte připojovací svorky X 1.13.1 a X 1.13.2.
ff Nastavte tento parametr do polohy ZAP pouze v případě, že 
je připojen modul Uponor DEM-WP.

Topná křivka se přizpůsobí dynamicky spotřebě tepla jednotlivých 
místností. Předem nastavená topná křivka se přitom změní až o 
50 % své původní hodnoty.

���� SG READY

 Upozornění
Pokud chcete používat tuto funkci, potřebujete Internet-
-Service-Gateway ISG.

 Upozornění
Tato funkce je dostupná od verze softwaru:
 - WPM: 449-02
 - ISG: 4.10.0.0

ff Tento parametr nastavte na ZAP, pokud si přejete používat 
funkce SG Ready.
ff K přemostění signálních vstupů použijte dvě beznapěťová 
signální relé.

 - X 1.13 1-2: SG Ready vstup 1
 - X 1.13 2-3: SG Ready vstup 2

Režim Signál Funkce
1 Vstup 2 přemostěn Tepelné čerpadlo je vypnuté
2 Vstupy rozepnuté normální provoz v nastaveném provozním 

režimu
3 Vstup 1 přemostěn start s vyššími hodnotami (přebytek PV)
4 Vstup 1+2 přemostěn okamžitý start s maximálními hodnotami

��� VSTUP X 1:14

V této položce nabídky můžete nastavit, jak se bude chovat tepelné 
čerpadlo při přivedení externího napěťového signálu.

���� VYP
ff Zvolte tento parametr, pokud tepelné čerpadlo nemá být 
ovládáno prostřednictvím externího napěťového signálu.

���� TOPENÍ/CHLAZENÍ EXTERNÍ
ff Zvolte tento parametr, pokud tepelné čerpadlo má být ovlá-
dáno prostřednictvím externího napěťového signálu.

V závislosti na přiváděném napětí zahájí tepelné čerpadlo režim 
vytápění nebo chlazení nebo se funkce vypne.

Napětí Účinek
0-1 V VYP
1-5 V Vytápění
5-6 V VYP
6-10 V Chlazení

��� VSTUP X 1:15

V této položce nabídky můžete zadat teplotní rozsah. Na tento 
nastavený teplotní rozsah se bude vytápět nebo ochlazovat v zá-
vislosti na nastavení na vstupu X1.14.

Pokud není v zařízení s tepelnými čerpadly nainstalován akumu-
lační zásobník (parametr AKUMULACNI REZIM v nabídce NASTA-
VENI / TOPENI / ZAKLADNI NASTAVENI na VYP), přestaví se stano-
vením teplotního rozsahu požadovaná teplota topného okruhu 1.

Pokud je v zařízení s tepelnými čerpadly nainstalován akumulační 
zásobník (parametr AKUMULACNI REZIM v nabídce NASTAVENI / 
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TOPENI / ZAKLADNI NASTAVENI na ZAP), přestaví se stanovením 
teplotního rozsahu požadovaná teplota zásobníku.

���� TOPENÍ

V této položce nabídky můžete nastavit teploty, na které má re-
gulovat regulátor tepelného čerpadla v případě, že je přiváděn 
externí napěťový signál pro topný režim.

 Upozornění
Pokud je přiváděno napětí od 2 do 9 V, jsou zadané teploty 
odpovídajícím způsobem interpolovány.

����� ZADÁNÍ TEPLOTY 1 V
ff Zde nastavte teplotu, na kterou má regulovat regulátor te-
pelného čerpadla v případě, že je na vstup X 1.15 přiváděno 
napětí 1 V.

����� ZADÁNÍ TEPLOTY 10 V
ff Zde nastavte teplotu, na kterou má regulovat regulátor te-
pelného čerpadla v případě, že je na vstup X 1.15 přiváděno 
napětí 10 V.

���� CHLAZENI

V této položce nabídky můžete nastavit teploty, na které má re-
gulovat regulátor tepelného čerpadla v případě, že je přiváděn 
externí napěťový signál pro režim chlazení.

 Upozornění
Pokud je přiváděno napětí od 2 do 9 V, jsou zadané teploty 
odpovídajícím způsobem interpolovány.

����� ZADÁNÍ TEPLOTY 1 V
ff Zde nastavte teplotu, na kterou má regulovat regulátor te-
pelného čerpadla v případě, že je na vstup X 1.15 přiváděno 
napětí 1 V.

����� ZADÁNÍ TEPLOTY 10 V
ff Zde nastavte teplotu, na kterou má regulovat regulátor te-
pelného čerpadla v případě, že je na vstup X 1.15 přiváděno 
napětí 10 V.

��� VÝSTUP X 1.16 / X 1.17

V této položce nabídky můžete provést nastavení pro čerpadlo, 
které je připojeno k výstupu.

���� PWM 1
ff Pokud používáte čerpadlo se standardním signálem PWM, 
nastavte tento parametr na ZAP.

���� PWM 2
ff Pokud používáte čerpadlo s invertovaným signálem PWM, 
nastavte tento parametr na ZAP.

���� 0–10 V
ff Pokud používáte čerpadlo ovládané napěťovým signálem, na-
stavte tento parametr na ZAP.

���� VÝSTUP
ff Zde zvolte čerpadlo, které je připojeno k výstupu.

Máte následující možnosti výběru:
 - Čerpadlo akumulačního zásobníku (CERPAD PLNENI AKUMU-

LACE 1  /  2)
 - Čerpadlo topného okruhu (HK ČERPADLO 1)  /  2  /  3)
 - Nabíjecí čerpadlo TUV (NABIJECÍ CERPADLO TUV)
 - Čerpadlo zdroje (CERPADLO ZDROJE)

���� VYKON

V této položce nabídky můžete nastavit výkon připojeného čer-
padla. Prostřednictvím výkonu čerpadla je definován objemový 
průtok.

Dodržujte údaje k objemovému průtoku (viz návod k obsluze 
čerpadla a kapitola „Technické údaje / Tabulka údajů“ v návodu 
k obsluze a instalaci tepelného čerpadla).

����� PWM
ff Zde nastavte výkon čerpadla.

����� 0–10 V
ff Zde nastavte výkon čerpadla.

��� VÝSTUP X 2:10

Regulátor tepelného čerpadla může přenášet signál poruch 230 V 
k externí regulaci, která je zde připojena.

���� FATAL ERROR
ff Nastavte tento parametr na ZAP, pokud se má poruchový vý-
stup sepnout pouze v případě závažných chyb, které vedou k 
zastavení provozu tepelného čerpadla.

���� OBECNÁ CHYBA
ff Nastavte tento parametr na ZAP, pokud se má poruchový vý-
stup sepnout při všech chybách.

����� VÝSTUP X 3.16 / X 3.17

V této položce nabídky můžete provést nastavení pro čerpadlo, 
které je připojeno k výstupu.

���� PWM 1 
ff Pokud používáte čerpadlo se standardním signálem PWM, 
nastavte tento parametr na ZAP.

���� PWM 2
ff Pokud používáte čerpadlo s invertovaným signálem PWM, 
nastavte tento parametr na ZAP.
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���� 0–10 V
ff Pokud používáte čerpadlo ovládané napěťovým signálem, na-
stavte tento parametr na ZAP.

���� VÝSTUP
ff Zde zvolte čerpadlo, které je připojeno k výstupu.

Máte následující možnosti výběru:
 - Primární bazénové čerpadlo (PRIMAR. BAZENOVE CERPADLO)
 - Sekundární bazénové čerpadlo (SEKUND. BAZENOVE 

CERPADLO)
 - Čerpadlo akumulačního zásobníku (CERPAD PLNENI AKUMU-

LACE 3  /  4  /  5  /  6)
 - Nabíjecí čerpadlo TUV (NABIJECÍ CERPADLO TUV 2)
 - Čerpadlo topného okruhu (HK ČERPADLO 4)  /  5)

���� VYKON

V této položce nabídky můžete nastavit výkon připojeného čer-
padla. Prostřednictvím výkonu čerpadla je definován objemový 
průtok.

Dodržujte údaje k objemovému průtoku (viz návod k obsluze 
čerpadla a kapitola „Technické údaje / Tabulka údajů“ v návodu 
k obsluze a instalaci tepelného čerpadla).

����� PWM
ff Zde nastavte výkon čerpadla.

����� 0–10 V
ff Zde nastavte výkon čerpadla.

�� NOUZOVY PROVOZ

Chování při konečném vypnutí tepelného čerpadla po případu 
poruchy.

ZAP

Když se u typu TC s interním elektrickým přídavným ohřevem 
vyskytne fatální porucha a tepelné čerpadlo vypadne, přepne se 
provozní režim automaticky do nouzového provozu.

V rámci kaskády musí být všechna tepelná čerpadla ve stavu po-
ruchy (fatal error), než přepínač programů automaticky přepne 
na nouzový provoz. 

S jednou odlišností, jakmile vypadne samotné čerpadlo určené 
pro přípravu teplé vody, nastane automaticky nouzový provoz.

U tepelných čerpadel s externím zdrojem tepla musí být druhý 
zdroj tepla pro topení nebo teplou vodu nastavený na ZAP, než 
v případě poruchy (fatal error) dojde k přepnutí do provozního 
režimu nouzový provoz.

U tepelných čerpadel s druhým zdrojem tepla přebírá druhý zdroj 
tepla topný režim a přípravu teplé vody.

VYP

Pokud se u tepelných čerpadel s interním elektrickým přídavným 
ohřevem vyskytnou poruchy a tepelné čerpadlo vypadne, přebírá 

druhý zdroj tepla pro vytápění ochranu před mrazem. Topný režim 
a příprava teplé vody nejsou prováděny.

�� RESET

��� TEPELNE CERPADLO

V případě poruchy můžete resetovat tepelné čerpadlo. Nastavením 
na ZAP se resetuje vzniklá chyba. Kompresor opět naběhne. Chyba 
zůstane uložená v seznamu hlášení.

��� SEZNAM HLÁŠENĺ

Celkový seznam hlášení se vymaže.

��� SYSTEM

Po resetování systému se nastaví zpět regulátor tepelného čerpa-
dla do jeho stavu při dodání z výroby.

��� FET

Tímto resetem vynulujete všechna nainstalovaná dálková ovládání 
FET. Topné okruhy mohou být nově přiřazeny.

��� WPE

Po resetování systému se rozšíření tepelného čerpadla nastaví 
zpět do stavu při dodání z výroby.
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9. Nastavení

9.1 Přehled parametrů
Níže jsou uvedeny parametry, které lze nastavit ovládací jednotkou.

 Upozornění
Hodnoty ve sloupcích „Rozsah nastavení“ a „Standard“ se liší podle připojeného tepelného čerpadla a mohou se od uvedených 
hodnot lišit.

Bod nabídky / Parametr Možnosti Jednot-
ka min. Max. Standardní Hodnota v systému

�� PROGRAMY
�� PROGRAM PARTY       
��� HODINY  h 0 24   
�� PROGRAM VYSOUSENI       
��� NASTAVENI       
���� TEPLOTA SOKLU  °C 20 40 25,0  
���� DOBA SOKL  d 0 5 2  
���� MAXIMALNI TEPLOTA  °C 20 50 40,0  
���� TRVANI MAXIMALNI TEPLOTY  d 0 5 0  
���� STOUPANI ZA DEN  K 1 10 1  

�� NASTAVENI
�� OBECNE       
��� KONTRAST   1 5   
��� JAS  % 0 100 50  
��� TOUCH CITLIVOST   1 10 4  
��� TOUCH ZRYCHLENI   1 10 6  

�� TOPENI       
��� TOPNY OKRUH 1       
���� KOMFORTNI TEPLOTA  °C 5 30 20  
���� EKO TEPLOTA  °C 5 30 20  
���� MINIMALNI TEPLOTA VYP °C 10 30 VYP  
���� VLIV PROSTORU  % 0 100   
���� STOUPANI TOPNE KRIVKY   0,2 3 0,6  
��� TOPNY OKRUH 2 / 3 / 4 / 5       
���� KOMFORTNI TEPLOTA  °C 5 30 20  
���� EKO TEPLOTA  °C 5 30 20  
���� MINIMALNI TEPLOTA VYP °C 10 30 VYP  
���� MAXIMALNI TEPLOTA  °C 20 90 50  
���� DYNAMIKA SMESOVACE   30 240 100  
���� VLIV PROSTORU  % 0 100   
���� STOUPANI TOPNE KRIVKY   0,2 3 0,2  
��� ZAKLADNI NASTAVENI       
���� AKUMULACNI REZIM VYP  |  ZAP      
���� TEPL LETO PREP VYP  |  ZAP     ZAP  
����� VENKOVNI TEPLOTA  °C 10 30  20  
����� VYSOUSENI BUDOVY   0 3 1  
���� PODIL TOP VODY TOP OKRUH  % 0 100   
���� MAXIMALNI TEPL VRAT VODY  °C 20 65 65  
���� MAX VSTUP TEPL TOP VODY  °C 20 75 75 °C  
���� REZIM PEVNA HODNOTA VYP °C 20 70  VYP  
���� TOPNY OKRUH OPTIMAL VYP  0,01 0,1   
���� PROTIZAMRAZ  °C -10 10 4 °C  
��� DALKOVE OVLADANI FE7       
���� VLIV PROSTORU VYP  0 20 5  
���� KOREKCE PROSTORU  K -5 5 0  
��� CYKLY CERPADLA VYP  |  ZAP      
��� ZDROJ TEPLA EXTERNÍ       
���� ZDROJ TEPLA EXTERNÍ       
����� VYP VYP  |  ZAP      
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Bod nabídky / Parametr Možnosti Jednot-
ka min. Max. Standardní Hodnota v systému

����� SROUBOVACI TOPNE TELESO VYP  |  ZAP      
����� KOTEL VYP  |  ZAP      
����� TOPENI PWM VYP  |  ZAP      
����� HZG 0–10 V VYP  |  ZAP      
���� ODSTUP KRIVEK  K 1 15 3  
���� POZADOVANA TEPLOTA KOTLE  °C 35 90   
���� CASOVE BLOKOVANI EL ROZV VYP h 1 10   
���� DOLNI HRANICE POUZITI HZG VYP °C -19,5 40 -19,5 °C  
���� BIVALENTNI TEPLOTA TOPENI  °C -20 40 -20 °C  
���� TOPENI PWM  K min 10 100 3  
���� HZG 0–10 V  K min 10 100   
��� ELEKTRICKY PRIDAVNY OHREV       
���� DOLNI HRANICE POUZITI HZG VYP °C -20 40 -20 °C  
���� BIVALENTNI TEPLOTA TOPENI  °C -20 40 -20 °C  
���� POCET STUPNU    0 3 3  
���� DOBA PRODLEVY  min 1 60 60 min  

�� TEPLÁ VODA       
��� TEPLOTY TEPLÉ VODY 1/2       
���� KOMFORTNI TEPLOTA  °C 10 60 50 °C  
���� EKO TEPLOTA  °C 10 60 50 °C  
��� ZAKLADNI NASTAVENI       
���� HYSTEREZE TEPLE VODY  K 1 10 5 K  
���� STUPEN TEPLE VODY   1 6 1  
���� AUTOM SYSTEM TEPLA VODA VYP  |  ZAP    VYP  
����� VENKOVNI TEPLOTA  °C -5 30   
���� UCICI PROGR TUV VYP  |  ZAP    VYP  
���� KOMBINOVANY ZASOBNIK VYP  |  ZAP    VYP  
���� VYKON TUV TC       
����� VYKON TUV LETO  kW 5 15 10 kW  
����� VYKON TUV ZIMA  kW 5 15 10 kW  
���� MAX VSTUP TEPL TOP VODY  °C 20 75 75 °C  
���� TEPELNA DEZINFEKCE VYP  |  ZAP    VYP  
����� POZADOVANA TEPLOTA 

s 2. zdroj tepla
  °C 

°C
60 
60

65 
75

 
 

 
 

��� ELEKTRICKY PRIDAVNY OHREV       
���� BIVALENT TEPL TEPLA VODA  °C -20 40 -20 °C  
���� DOLNI HRANICE POUZITI TUV VYP °C -20 40 -20 °C  
��� ZDROJ TEPLA EXTERNI       
���� ZDROJ TEPLA EXTERNI       
����� VYP       
����� PODPOROVANO VYP  |  ZAP       
����� SAMOTNE VYP  |  ZAP      
����� NEZAVISLE VYP  |  ZAP      
���� BIVALENT TEPL TEPLA VODA  °C -20 40 -20 °C  
���� DOLNI HRANICE POUZITI TUV VYP °C -19,5 40 -19,5 °C  
���� TUV-PWM  % 0 100   
���� TUV 0–10 V   0 10   
��� CIRKULACE       
���� POZADAVEK VYP  |  ZAP      
����� PROGRAM VYP  |  ZAP      
����� PROGRAM + VSTUP VYP  |  ZAP      
����� PROGRAM + CIDLO VYP  |  ZAP      
������ POZADOVANA TEPLOTA  °C 35 60   
������ HYSTEREZE ZDROJ  K 0,5 5   

�� CHLAZENI       
��� CHLAZENI (s FE 7) VYP  |  ZAP    VYP  
��� REZIM CHLAZENI       
���� PASIVNI CHLAZENI VYP  |  ZAP    VYP  
���� AKTIVNI CHLAZENI VYP  |  ZAP    VYP  
��� ZAKLADNI NASTAVENI       
���� STUPNE CHLAZENI   1 6 6  
���� MEZE CHLAZENI  °C 15 40 20 °C  
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Bod nabídky / Parametr Možnosti Jednot-
ka min. Max. Standardní Hodnota v systému

���� VYKON CHLAZENI  kW 3 10 8 kW  
��� AKTIVNI CHLAZENI VYP  |  ZAP      
���� PLOSNE CHLAZENI VYP  |  ZAP    VYP  
����� POZAD TEPLOTA TOP VODY  °C 7 25 15 °C  
����� HYSTEREZE TEPL TOP VODY  K 1 5 5 K  
����� POZ TEPLOTA VZDUCH V MIST  °C 20 30 25 °C  
����� DYNAMIKA AKTIVNI   1 10 10  
����� DYNAMIKA PASIVNI   0 10   
���� CHLAZENÍ VENTILÁTOREM VYP  |  ZAP    VYP  
����� POZAD TEPLOTA TOP VODY  °C 7 25 15 °C  
����� HYSTEREZE TEPL TOP VODY  K 1 5 5 K  
����� POZ TEPLOTA VZDUCH V MIST  °C 20 30 25 °C  
����� DYNAMIKA AKTIVNI   1 10 10  
����� DYNAMIKA PASIVNI   0 10   
��� PASIVNI CHLAZENI VYP  |  ZAP      
���� PLOSNE CHLAZENI VYP  |  ZAP    VYP  
����� POZAD TEPLOTA TOP VODY  °C 7 25 15 °C  
����� HYSTEREZE TEPL TOP VODY  K 3 10 5 K  
����� POZ TEPLOTA VZDUCH V MIST  °C 20 30 25 °C  
����� DYNAMIKA PASIVNI   1 10   
���� CHLAZENÍ VENTILÁTOREM VYP  |  ZAP    VYP  
����� POZAD TEPLOTA TOP VODY  °C 7 25 15 °C  
����� HYSTEREZE TEPL TOP VODY  K 3 10  5 K  
����� POZ TEPLOTA VZDUCH V MIST  °C 20 30 25 °C  
����� DYNAMIKA PASIVNI   1 10   
��� CHLAZENI (s FET) VYP  |  ZAP      
��� REZIM CHLAZENI       
���� PASIVNI CHLAZENI VYP  |  ZAP      
���� AKTIVNI CHLAZENI VYP  |  ZAP      
��� ZAKLADNI NASTAVENI       
���� STUPNE CHLAZENI   1 6   
���� MEZE CHLAZENI  °C 15 40   
���� VYKON CHLAZENI  kW 3 10   
���� HYSTEREZE TEPL TOP VODY  K 3 10   
���� DYNAMIKA AKTIVNI   1 10   
���� DYNAMIKA PASIVNI   0 10   
��� CHLADICI OKRUH 1 VYP  |  ZAP      
���� POZAD TEPLOTA TOP VODY  °C 7 25   
���� POZ TEPLOTA VZDUCH V MIST  K 20 30   
���� DRUH CHLAZENI       
��� CHLADICI OKRUH 2 VYP  |  ZAP      
���� POZAD TEPLOTA TOP VODY  °C 7 25   
���� POZ TEPLOTA VZDUCH V MIST  K 20 30   
���� DRUH CHLAZENI       
��� CHLADICI OKRUH 3 VYP  |  ZAP      
���� POZAD TEPLOTA TOP VODY  °C 7 25   
���� POZ TEPLOTA VZDUCH V MIST  K 20 30   
���� DRUH CHLAZENI       
��� CHLADICI OKRUH 4 VYP  |  ZAP      
���� POZAD TEPLOTA TOP VODY  °C 7 25   
���� POZ TEPLOTA VZDUCH V MIST  K 20 30   
���� DRUH CHLAZENI       
��� CHLADICI OKRUH 5 VYP  |  ZAP      
���� POZAD TEPLOTA TOP VODY  °C 7 25   
���� POZ TEPLOTA VZDUCH V MIST  K 20 30   
���� DRUH CHLAZENI       

�� BAZEN       
��� BAZEN VYP  |  ZAP      
���� POZADAVEK       
����� VSTUP 230 V       
����� VSTUP CIDLA       
������ POZADOVANA TEPLOTA  °C 10 35   
������ HYSTEREZE ZDROJ  K 0,5 3   
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Bod nabídky / Parametr Možnosti Jednot-
ka min. Max. Standardní Hodnota v systému

������ AKUMULACNI REZIM VYP  |  ZAP      
������ PEVNA HODNOTA  °C 20 55   

�� DIFERENCIALNI REGULATOR 1/2       
��� DIFERENCIALNI REGULATOR 1/2 VYP  |  ZAP      
��� SPINACI DIFERENCE  K 1 20   
��� HYSTEREZE ZDROJ  K 0,5 10   
��� MINIMALNI TEPLOTA VYP °C 30 70   
��� MAXIMALNI TEPLOTA  °C 20 90   
��� PRODLEVA VYPNUTI  min 0 10   

�� TERMOSTATICKÁ FUNKCE 1/2       
��� TERMOSTATICKÁ FUNKCE 1/2 VYP  |  ZAP      
��� POZADOVANA TEPLOTA  °C 10 75   
��� HYSTEREZE ZDROJ  K 1 10   

�� UVED DO PROVOZU
�� ZDROJ       
��� TEPLOTA ZDROJE MIN VYP °C -10 10 -9 °C  

�� VYTÁPĚNÍ       
��� REG DYNAMIKA   1 500 100  
��� HYSTEREZE ZDROJ  K 1 10 1  
��� REGULACE ROZSAHU       
���� ŽÁDANÝ ROZSAH  K 3 12   
���� MAXIMÁLNÍ VÝKON ČERPADLA  % 50 100   
���� VYKON CERP. V POHOT. REZ.   20 100   
��� VYKON CERPADLA TOP OKRUHU  % 20 100   

�� TEPLA VODA       
��� VYKON CERPADLA TEPLE VODY  % 20 100   

�� KOMPRESOR       
��� MINIMALNI DOBA ODTAVANI  min 1 20 1  
��� AKTIVACE ODTAVANI VYP  |  ZAP    VYP  
��� INTERVAL VYPN  min 1 120 20 min  
��� MAXIMALNI PROUD  A 10 30 30 A  
��� MINIMALNI DOBA CHODU  min 0 30 10 min  
��� INTENZIVNÍ ODMRAZOVÁNÍ VYP  |  ZAP  0 20 VYP  
��� DIMENZOVANI VYTAPENI       
���� DIMENZOVANA TEPLOTA  °C -20 0 -15 °C  
���� SPOTREBA TEPLA  kW 5 20 15 kW  
��� KONSTANTNI VYKON  kW 5 20 10 kW  
��� PRIDAVNE TOPENI KONDENZ       
���� VENKOVNI TEPLOTA  °C -10 5 5 °C  
��� RYCHLY START VYP  |  ZAP    VYP  

�� TICHY REZIM       
��� OMEZENI VENTILATORU VYP  |  ZAP    VYP  
��� OMEZENI VYKONU VYP  |  ZAP    VYP  
���� VYKON  % 70 100 100 %  
���� VENTILATOR  % 70 100 100 %  
��� TEPELNE CERPADLO VYP VYP  |  ZAP    VYP  

�� I/O KONFIGURACE       
��� VSTUP X 1.13       
���� TELEFONICKÉ DÁL. SEPNUTÍ VYP  |  ZAP      
���� OPTIMALIZACE TOP. KŘIVKY VYP  |  ZAP      
���� SG READY VYP  |  ZAP      
��� VSTUP X 1:14       
���� TOPENI VYP  |  ZAP      
���� CHLAZENI VYP  |  ZAP      
��� VSTUP X 1:15       
���� TOPENI VYP  |  ZAP      
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Bod nabídky / Parametr Možnosti Jednot-
ka min. Max. Standardní Hodnota v systému

����� ZADÁNÍ TEPLOTY 1 V  °C 10 60   
����� ZADÁNÍ TEPLOTY 10 V  °C 10 60   
���� CHLAZENI VYP  |  ZAP      
����� ZADÁNÍ TEPLOTY 1 V  °C 9 20   
����� ZADÁNÍ TEPLOTY 10 V  °C 9 20   
��� VÝSTUP X 1.16 / X 1.17       
���� PWM 1 VYP  |  ZAP      
���� PWM 2 VYP  |  ZAP      
���� 0–10 V VYP  |  ZAP      
���� VÝSTUP       
����� CERPAD PLNENI AKUMULACE 1 VYP  |  ZAP      
����� CERPAD PLNENI AKUMULACE 2       
����� HK ČERPADLO 1       
����� HK ČERPADLO 2       
����� HK ČERPADLO 3       
����� NABIJECÍ CERPADLO TUV       
����� CERPADLO ZDROJE       
���� VYKON       
����� PWM  % 10 100   
����� 0–10 V  V 1 10   
��� VÝSTUP X 2:10       
���� FATAL ERROR VYP  |  ZAP      
���� OBECNÁ CHYBA       
��� VÝSTUP X 3:16 / X 3:17       
���� PWM 1 VYP  |  ZAP      
���� PWM 2       
���� 0–10 V       
���� VÝSTUP       
����� PRIMARNI BAZENOVE CERPADLO VYP      
����� SEKUNDARNI BAZENOVE CERPADLO       
����� CERPAD PLNENI AKUMULACE 3       
����� CERPAD PLNENI AKUMULACE 4       
����� CERPAD PLNENI AKUMULACE 5       
����� CERPAD PLNENI AKUMULACE 6       
����� NABIJECI CERPADLO TUV 2       
����� HK ČERPADLO 4       
����� HK ČERPADLO 5       
���� VYKON       
����� PWM  % 10 100   
�����  0–10 V  V 1 10   

�� NOUZOVY PROVOZ VYP  |  ZAP    VYP  

�� RESET       
��� TEPELNE CERPADLO VYP  |  ZAP    VYP  
��� SEZNAM HLÁŠENÍ VYP  |  ZAP    VYP  
��� SYSTEM VYP  |  ZAP    VYP  
��� FET VYP  |  ZAP      
��� WPE VYP  |  ZAP      
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10. Předání přístroje
Vysvětlete uživateli funkci přístroje a seznamte ho se způsobem 
jeho užívání.

 Upozornění
Předejte uživateli návod k obsluze a instalaci k pečlivému 
uložení. Důsledně dodržujte veškeré informace uvedené 
v těchto pokynech. Jedná se o důležité pokyny týkající se 
bezpečnosti, obsluhy, instalace a údržby přístroje.

11. Hlášení
Pokud přístroj zaregistruje chybu, je tato chyba zřetelně indiko-
vána níže zobrazeným hlášením.
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CHYBA
WPM 30007

Informujte Servis

Na displeji se zobrazuje chyba s číslem chyby. Podle čísla chyby 
můžete nalézt další informace k chybě v seznamu hlášení.

Seznam hlášení naleznete na internetu. K tomu účelu načtěte QR 
kód, nebo zadejte následující odkaz do svého prohlížeče: http://
www.stiebel-eltron.com.

Pokud se vyskytne více než jedna chyba, bude se vždy zobrazovat 
chyba, které se vyskytla jako poslední.

11.1 Seznam hlášení
Prostřednictvím nabídky DIAGNOSTIKA / SEZNAM HLÁŠENÍ si mů-
žete zobrazit seznam posledních registrovaných chyb v přístroji. 
Seznam hlášení obsahuje až 50 hlášení.
ff Zbývající položky v seznamu hlášení zobrazíte otáčením ovlá-
dacího prvku Touch-Wheel.
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12. Péče
Regulátor tepelného čerpadla WPM ve skříni pro montáž na 
stěnu

K péči o plastové díly stačí vlhká utěrka. Nepoužívejte abrazivní 
čisticí prostředky nebo prostředky obsahující rozpouštědla.

13. Odstraňování poruch

 VÝSTRAHA elektrický proud
ff Při provádění všech prací odpojte tepelné čerpadlo 
od napětí.

Problém Příčina Odstranění
Informativní hodnota se 
nezobrazuje. 
 

Čidlo nebylo správně 
připojeno. 
 

Odpojte zařízení od sítě. 
Připojte čidlo. Znovu 
připojte síťové napětí 
k zařízení.

13.1 Aktualizace regulátoru tepelných čerpadel

Regulátor tepelného čerpadla WPM ve skříni pro montáž na 
stěnu
ff Povolte šroub dole na čelním krytu.
ff Sejměte čelní kryt z regulátoru WPM.
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1 Slot na kartu microSD
ff Vložte kartu microSD s novým softwarem do slotu pro pamě-
ťové karty.

Integrovaný regulátor tepelného čerpadla WPM

Proveďte nezbytné kroky k tomu, abyste získali přístup k vestavě-
nému regulátoru tepelného čerpadla. Dodržujte návod k instalaci 
a obsluze přístroje.
ff Vložte kartu microSD s novým softwarem do slotu pro pamě-
ťové karty.
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13.2 Chybová hlášení na displeji
Závady, které se vyskytnou v zařízení nebo v tepelném čerpadle, 
se zobrazují na displeji. Při hledání chyb a analýze topného zaří-
zení a tepelného čerpadla můžete provést v položce Diagnostika 
všechna důležitá procesní data a dotázat se na klienty sběrnice a 
provést test relé.
ff Pro hledání chyby analyzujte všechny parametry, které jsou 
k dispozici. Až poté otevřete spínací skříň tepelného čerpadla. 

Nastane-li jakákoliv porucha, tepelné čerpadlo se vypne. Červená 
LED na IWS bliká asi 12 minut, nastaví se doba klidového režimu 
a odpovídající chyba je popsána v seznamu hlášení.

Po uplynutí doby poruchy IWS a doby klidového režimu se tepelné 
čerpadlo opět zapne. I při předchozím resetu, a pokud přestane 
blikat červená LED na IWS, se tepelné čerpadlo opět zapne až po 
uplynutí doby klidového režimu.

U všech tepelných čerpadel jsou vstupy poruch IWS negovány. V 
normálním režimu je na vstupech poruch vždy 230 V.

Po vypnutí tepelného čerpadla (řádném vypnutí) a uplynutí doby 
10 sekund musí být přítomen signál 230 V. Pokud tomu tak není, 
bliká červená LED IWS a zobrazí se chyba souhrnné poruchy.

 Upozornění
V případě těchto chyb se provede záznam do seznamu 
hlášení. Zařízení se vypne. 10 min po odstranění chyby 
hlášení z displeje zmizí. Pokud se během 2 provozních 
hodin vyskytne 5 chyb specifických pro daný typ tepel-
ného čerpadla nebo chyb hardwaru, zařízení se trvale 
vypne. Tepelné čerpadlo lze opět zapnout jen tehdy, 
pokud byla chyba odstraněna a IWS resetován.

13.3 Chyba specifická pro tepelné čerpadlo nebo 
chyba hardwaru

Viz také kapitola „Hlášení“.

13.3.1 Není spuštěno tepelné čerpadlo

Typ tepelného čerpadla není nastaven správně.
ff Zkontrolujte typ tepelného čerpadla v nabídce „DIAGNOSTI-
KA / SYSTEM / TYP TEPELNEHO CERPADLA“.
ff Proveďte reset zařízení („UVED DO PROVOZU / RESET / 
SYSTEM“).
ff Nastavte správný typ tepelného čerpadla.

Tepelné čerpadlo je v pohotovostním režimu.
ff Přenastavte zařízení na režim program.

Je aktivován blokovací čas; zobrazí se EVU-blokování.
ff Vyčkejte, dokud neuplyne doba blokování. Tepelné čerpadlo 
opět automaticky naběhne.

Nebyl vyslán požadavek na vytápění/ohřev.
ff Kontrolujte požadované a skutečné hodnoty v položce nabíd-
ky „Info“.

Případně může být špatná pojistka.
ff Viz kapitola „Technické údaje / Tabulka údajů“.

 Upozornění
Tepelné čerpadlo může být znovu spuštěno teprve tehdy, 
je-li odstraněna závada a tepelné čerpadlo resetováno 
(parametr Reset tepelné čerpadlo).

Další parametry sloužící k analýze zařízení:
 - RYCHLÝ START: Rychlý start smí provádět pouze náš servis. 

Při rychlém startu probíhá kontrola kompresoru tepelného 
čerpadla.

 - TEST RELE: Test všech relé na regulátoru tepelného čerpadla.

13.3.2 Displej WPM nereaguje na zadávání
 - Odpojte tepelné čerpadlo od napětí.
 - Restartujte systém.
 - Když je nainstalovaný přístroj ISG, musí být zcela spuštěný 

WPM, než obnovíte elektrické napájení ISG.

14. Technické údaje

14.1 Údaje ke spotřebě energie
Údaje o výrobku odpovídají nařízením EU ke směrnici o ekodesig-
nu výrobků v souvislosti se spotřebou energie (ErP).
  WPM
Výrobce   STIEBEL 

ELTRON
Třída regulátoru teploty (u invertorového tepelného čerpadla)  VI
Třída regulátoru teploty (u tepelného čerpadla ON/OFF)  VII
Příspěvek regulátoru teploty k energetické účinnosti vytápění 
místnosti podmíněné roční dobou (u invertorového tepelného 
čerpadla)

% 
 

4 
 

Příspěvek regulátoru teploty k energetické účinnosti vytápění 
místnosti podmíněné roční dobou (u tepelného čerpadla ON/
OFF) 

% 
 

3,5 
 

14.2 Tabulka údajů

  WPM
Elektrotechnické údaje
Odpor čidel Ω 1000
Max. možná zátěž výstupů relé A 2 (2)
Měrné rázové napětí V 4000
Max. celkové zatížení všech výstupů relé A 6 (6)
Síťová přípojka  1/N/PE ~ 230 V, 50 Hz
Provedení
Krytí (IP)  IP21
Komunikační systém  Rozhraní sběrnice CAN
Počet automatických cyklů  100000
Stupeň znečištění  2
Princip činnosti  1.B
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